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శ్రీరస్తు 

చిలకమర్తిలక్ష్మినరసింహకవి 

జీవితస 0 గ్రహ ము. 

బాల్యదళ = విద్యా ఫ్యా సము, 

టహ్ముశీ చిలకమ రి అమ్మీనరసీంహము గారు (శ్రీ! శ 1867  సం॥రము 

"సపైెంబకు సెల 26 తేదీకి సరిమైన (పభవసంవత్సర భఖాాదపద బ ౧౪ నాంటిరా త్రి 

'వస్తుకము పడమటినోదావరీ మండల మునందలి తేణుక తాలూశాలోనున్న ఖండ 

వల్లి గామమున, మొతామవానృృహమున జన్మించిరి, ఈయన యారామ్మదావిడ 

శాఖలో జేరిన వెదిక చావ్మాణు(డు, బు"గ్వేద్సి ఆశ్యలాయననూ కు (డు, శాళ్యప 

గో కుండం, ఈయన తాత గారిపేరు చేరుభట్టు, వ్యవహారములో నయన "పేరయ్య 

యని చెప్పంబడుచు వచ్చెను, తంగడి గారి"పేకు వెంకన్న గారు, తల్లి గారి పేరు 

రత్నమ్మ గారు, అహ్మీనర నింవాం గారి పిశామహ్ముడు పేరుభట్టుగారు మొదట 

గుంటూరుమండలమనుందలి యద్దంకిసీ నులో “ేవోయొక (గ్రామమున నివసీంచుచు 

1880 సం॥క (పొంతమున నచ్చట గొప్పశాటకమురాంగాం దనవటుంబముతో. 

గూడ గోడావర్మీపాంతమున వసింపందఅలంచి మొట్ట మొదట ముగ లిళుజ్జంగామ 

మున6 గొంత కాలముండి, పిమ్ముట వీర వా సర_గామము. జేశిరి, శాయిట్లి అమ్మీనర 

సింహము గారిది (ప్రస్తుతము పడమటి గోచావరీమండ అములోభఖీమవరము తాలూకాలో 

నున్న వీరవాసరము నివాసస్థానము, 

ఈయన పితామహుడు టైదికన్న త్తి చేత జీఏిం చెను, తండి పంకన్న గారు 

పవదికవ, తి సవలంబింపక 'మొదటినుండియు. జక్కుగా వాయుట, చదువుట, 
రా య అడి . 

తెక్క_కట్లుట సేర్చికొన్సి యచ్చటి తాలూశకాక చ్చేరిళోం గొంత కాల ముదోగ్యము 
ల్ ఖీ ్ప శి 

చేసి వేష భాషల చేతను వృ త్తి చేతను లౌకివండై జీవయాత్ర గడ"పెను, అమ్మ్మీనరనీం 
తాటి ద్ 

చాముగారి తల్లి రత్నమ్మ గారు, ఖండవల్లి గామాణు డును సంస్కృ తాం థ సార 

స్వత పౌరీణుండును, నుభయభా పాకవితావిశారదుంయను నగు వురాణపండ భదయ్య 

కా మారి శెండవమా (కుకు, ఆంధ గీర్వాణ వాబ్బుయ ధురంథరుండై యినులా 

కునము తణుకు మొదలగు తావ్రుఖఇయంటెగాక పిళాపురమునందును జూలశాల 

మున్న త పొఠ శాలలో నాం ఫో పా ధ్యాయుండుగానుండి 'శీపిశా పురమును హారాజు 

గారగు శ్రీ రాజారావు జేంక టకదూరమహీ పతినూ ర్యా రావు బహదూర్ వారి యాసాన 
య థె 



ii 
ళ్ 

బండితులడ. . యా నేకాంథపబంధములకు వా్చఖ్యానములుర చం చీ, ఈాం ప 

వాటా తు భొమ్యక ఠరయె నాకృమళత్కృతికి సౌజన్యతక( చీభుపడి యాం 
wi mt ™ Bk స ల అటి డు 

మండఅమంగు విశేపుకీర్తిని గాంచిన (శ్రీపు రాణపందమల్ల య్య కాస్ర్రీ-గారు అఖ్మ్మీనక 

కి యామి గారికి మేనమాహు, bs 

ంకన్న గారి నవ్రునననంతానములో అఫ్మీనర సింహముగా* 
శ్యేషుటు. ఈయన చిన్న నాడు వీరవాసరములో మొదటీ నాలుగుతిర గత్రులాు 

జని కుప్పటి పదీమోధికారయగు నలగ్టాండర్. మనోదొర గారివల్ల మంచియింగ్లీ ష్య 

నిఘంటువును బహుమానమునుబడని మిడిల్ స్కూ లుపరీక్ష వం జదువుటకై నరసా 

ఖగ మునకు బోయి యచ్చట మిషనువారి పాఠశాలలో ]8992 సంవత్సేర[పారంళ 

మునిం జేలెను. ఆనంవత్సర మే మిడిలొన్యూ_లుపరీక్షణోం గృతార్తుండె సుతః 

సడిలో 1598 సం|॥|రమునంజేరి చదివెకు, అచ్చట (_్రహ్మ క్రి యే తేశ్వర స్ప వెంక 

టప + బు క్యా జి గారు వీరికాంథ ఫా హాగునవు లెరి, కవిత్వము చెవ్వవ'లెనన ఖాకీ సం 

సఫిటా ము 1838కి సం[రమున జనిం చెను, అందుచే ఛందళ్శాస్త్కృము -సేర్చుకొ నవ 

సని సుందోవిషయసార'సం[గ హమను అత్సణ్యగంథమును జదివిరి, 1884 'సం॥[రము= 

"మేనమామ గా_రెన బక్షి ప్రరాణపండో మల్ల య్య శ్యా స్రీగారు రాజకముెహీం (క 

వకములోనున్ను. యిన్నీసు పేట పాళళాలలో నాం (ఫోహాధ్యాయుంరై, మేనల్లు? 

దన పెంట. బెటుకొనివచ్చిరి. 1885 నం[రమున అత్ర్మీవరనింవాముగారు వొరత సమూ 
ళు 

వారి కశొళాలలోే మెటివ్యలేప సుతరగ తిలోం చేరిరి, అట్టు వేవట చేత మహనీయ 

"జి జ రాన్ బనాదూర్ కందుకూరి వీరేశలింగము పంతులుగారి యొద్దను, వావిలాల 
శ. ఇ 

వాసు రేవళా స్త్రి, 

యొజ్డను శిష్య యడై విద్యా భ్యా'సవు చేయుట కవ కాశము గలిగను, 
ఖ్ మ 

గారియొద్దను, (పక్ళతిశా్న స్త్ర పండితులైన 'శీరం గాచార్యులు గా! 

కాని యా సంకత్చ్సరాంతమున గవర్న మెంటువారి కళాశాలలో మెటిక, 
శేషువు తరిగి తి దీనీ వేయంబడుటచే మటీయిక పొఠశాలలో జేరి చదివిం, ఆ పా! 
శాఅక్ (బీ చేదం వెంక టాచలంపంతులుగారు (వ ధానోపా ధ్యా ఆయు లె యుండి 
మేనమామ రై నవ ల్లీ య్య శా స్తు) లుగా రేయక _- దీనాం గోపా ధ్యా లయులు ఆందు వ 
మళ్లి య్యశా న్ని, గారి కాయన మేనల్లుండగుటయే గాక శిష్యుండు గనాడ నయ్యొను 
1867 అసం ఇ త్సొరమున. (మైవేళపరీషమయం దాయన కృళార్ధడయ్యెను కళాశళాలలాే 
సథ మకా బరీతుకుం బట్టపరీతమకం జదువవలెనని కతూవాల మోియనకు మండు; 
నుం టెనుగాని, (పధానమగు గణితేళస్తృనుం దభఖికుచి లేకపోవుట ఆము, చేతా 
కో మప్పటి కే జనించుటయు నాయన నీ సంకల్పృమునుండి మర 'ల్బెను, 
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ట్ దో గము 

1889 సంవత్సరమున మేనమానుగారికి జబ్బు చేయుట చేత, అత్మీనరనింహ 

ముగా రదివజకే తెలుగులో. గొంత పాం డిక్యోము సంపాడిం చియున్న కతన వారి 

స్థానమున నాం దో పా ధ్యాయులుగా నిన్ని నుపేటలో నియమింపంబడిరి, 

1889 'సం॥[రము (పారంభమున రాజమహేం[దవరము నందలి గొందలు 

మి(తులు (పొతీయూరునందొక యున్న త పాఠశాల స్థాపింపందలం చి “ఆర్యన్ 

_మాన్యూల్”? అను పేర నొకదానిని నెలకొల్పిరి, అకీనరనింవాముా రందులో 

నాం థోపా ధ్యాయు (డుగా నియమింపయిడి చిన్నతరగతుల శాం గేయభావయుం 

'బెద్దతరగతులన నాం థ ఫౌాషయు శీక్సు చుండిరి, శాని యా పాఠశాల వేసవి 

కాఅఫు సెలన్రలనాటి కంతరిం చెను, 1892 సం॥రము జూ తె నెలలో నిన్ని సుపేట 

స్కూలులో నీయన నహాయోపా ధ్యాయుండుగా నియమింపంబడి 1808 సంవత్స 

రాంఠేమునజికో నందు6 బని చేసెను, 

1894 సంవత్సర (పారంభమున గవర్న మెంటువారు రాజమహేంద్ర: ర 

మున _ట్రైయినింగు శాలేబిని స్టాపి ంచిరి, ఈ పట్టణములోనున్న పాఠశాఅలన్ని యు6 

చానిలోం గలుపంబడుట చే వీరేయుడో్యోగము పోయెను. అప్పుడు నురల నాజుమౌస 

ముల వణ కేయుద్యోగము లేక, యా సంవత్సరము జూలయిచెలలో 'యెయినింగ 

కాలేజిలో సకం డర గడు (శుయినిం గత రగ తిలోం 388, 1895 సంవత్సరము 

ఏ సెల నెలతో నచ్చటివిద్య సమా_స్టముశాంగా, నూత నముగ స్టాపిఠ మైన మ్యునినీ 

పల్ న్మూ_లులో వీరు మయాడకయు పా ధ్యా యులు గా నియమిం పేలుడీర్, 'యెయినిం 

గయినతరువాత జరిగెడు | వాళ పరీకులా లన్మ్మీసరనీంపాము-గారు కృతాద్ధలైరి, శాని 

చే తావరోధముచేత రెండ వదియగు హాకీ క లుపరీక్న్షులోం గృతకృత్యులగుట కష్ట 

మని చానివిషయమె (ప్రయత్నము చేయలేదు, ఆ పరీమనం గూడ ెళ్లవలనినదని 
పరీకూధికారులు నిర్భంధించిరి, అందుచే మ్యునినిపల్. మిడిల్ నూ్యూలులో 1808 

'నం॥1రము ఆగష్షువజవ సనంగా మూడుసంవత్సరములు మూడుమాసములు చనిచేస్ 

యా యుద్యోన్ము నాయన నదలుకొనిరి, 

శ్రీ 3 (శీ పోలవరము జమిందారు గారును, లష్మీసరసింహము గారును 

చాల్యమితులగుటచే వారు సరస స్వతియను మాసపత్రికను నెలకొల్పి దే వపసం 

పాదవండుగా లక్రీనకసింవాముగారి “నేర్చజచిరి, కాని జమోంచారు గారికిని వీరికి 
నఖిపాయ భేదములు గలుగుట చేత 1899 సంవత్సరములో వీరు సరస్వతీపతికతో 

'సంబంధముగూడ వదలుకొనిరి, 
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బోని కొంత కాలము రెండుపతీకలను నడోపీరి, గణపతి, ఈజరత్న మనునవలః 

రషుయువంళమున కను వాదముగు రఘుకుల చరి త్ర మనొవచన 'శబంథమును, న్ 

ఇక్నిత్రయు భౌ సమస క విక్భత నాటక ములలో వెదింటి యాం ధ్రీకరణములును 

డవతూర వెలువడిన మనోరమలోం (బకటింపంబ డెను, ఇంతకవూర్వ మె మధ, 

వొన్టయోగమును స్వప్న వాసవద క్రయు నాం(ధీకరింపంబడినవి, గ్రచ్భన్న పాం 

నును వనన పబంధమును, రామకృష్ణ పఠమహంసచర్నిత్రయు, శాలిదాసచరితే( 

స త్రిశాయుఖయున గాక (పత్యేక గంథరూపమున జాలువడినవి భాగవత క థామం 

(పహ్హ్లాదచరి త్ర, కర్పూరమంజరియొక్క. రెండవభాగము నమా దితములం 
ళం 

(వ త్యేకించి షవ్వివూర్ధిమ్ముదణ మన్నకే నీకి, 

నాటకములు నవలలు మాత్రమే గాక లమ్మీనరసీింహముగారు. కొన్నిప। 

శావ్యముల రచించిరి. కాని యవి పూర్తికాలేదు, 1895 నం[రమున పృథివీరాజీ: 

నును (ప్రబంథమును (వాయ నారంఖిం చిరికాని పూ ర్రి చేయ లేదు, ఇరు వారిశ్చం 

నాతకమున నొకయంకము మాత్రము శైనీ బాలించిరి, దీనకల్ప[దుము మనుభ 

రసపధానమగు శలేకోమున నలువదిపద్యములవణకు | వానీ మనోరమలో 6 బక 

చరి, ఇవిగాక వీకసమయన్నూ రి గా చాటు ధార జెప్పి నపద్యృ ములు గాదగల; 

అందు (పథమగోదావరీమండల సభలో జదివిన పన్నుల పద్యములును, పకోడీ 

చనం జెప్పినపద్య ములును చ్యదేశోడ్యమమయు నూతినముగ 6 దలయొత్తినప్పుడు జెప్పి 

“భరతొవర్ష ౦బు చక్కని పాడి యాను” మున్నగు పచ్యములును నాం|థ దేశము 

నక్కు_డు (పచారములోనున్న ని. విం పద్య శావ్య ములలో న్యాపతి సుబ్చారా; 

గారి (సోత్ళాహమువలన శానీన వాల్మీకి రామాయణ సం (వా "ముక టియె సమః 

ముగ నిలిచి యున్నది, 

చిన్నవ్నిపెద్దవి గలినీ రమారమి ఆీబదిగంథముల కు అమ్మ్మీవర సిం వాము'గాఎ 

వీనిలో. జూలభాగ మొంధమహాజనుల నాక ర్లించి వారి గారవ (పేమా! కర. 
—D 

శయములన బ్యాతమ్ములెనవి, గయోపాఖ్యానము. సుమారు అతు పతులు ెల్లినవి 

నవలలలో హేమలత పెక్కుమ్ముజణముల  నందుటయొగాక ఇంగీషు, కన్నడము; 
ళం 

ఓడ భాభషలలోనికిం బకివ ర్టనము చేయబడినది, "లతెలుగుంవాబ్బయమున గద్య కావ్య 

ములు సకృతుగ నున్న 7 లములో నాబాలగోపాలము నాకరి ౦చి మనోహరమగ! 
తు 

సులభ -కెలిలో (వానీన లక్షీనరనీంవాక వికృతు లాం|ధథ సారస్యతీమునకు మథకోప 
ధా! 

శారము జేసీనవనుట యతిళయో క్షి కాదు, 
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విద్యా వ్యా ఫపకము 

డానములలో నన్న దొనమువలె విదొగదానము గూడ సరోంత్కసమయిన 

జని అష్మీవరనించాము గా నమ్మకము, కనీ గ్రంథముల వలననే కాం 

అను స్థాపించి విద్యావ్యా ప్రి వేయుటక6 (బయత్నించిరి, 1899 సంవత్సరారంభ 

మున “హిందూ లోవర్. సెకండేరీనూ్క_ల్)' అను పేర నొక పాఠశాలను స్టావీంచి 

తొమ్మిదిసంవత్సరములు దాని నవిచ్భిన్నముగ నిర్వహిం చిర, ఈ పాఠశాలలో 

నూటికి నలుబదిముంది బాలుయచితముగ విద్యా ఫె సము( జేయుచుండిరి, ఈ పాఠ 

కాలను నిర్వహించుటలో అమఖ్మ్మీనరసింవాము గారికిం గొందఅు మిత్రులు తోడ్చడిరి, 

ఇందు ముఖ్యముగ దవ్క_వజీకమున కపాధ్యాయక్యము నంగీకరించిశ కుందూరు 

కెంకటరత్న ముగారికిని, ఆగర్భ క్రీతుంతు అయ్యును శ్రమయనక 'వేతనముంబుచ్చు 

ఫొనకయె యేడుసం వత్సరములు (శ ధానోపా ధ్యాయులుగ నుండి పాఠశాలను 

మిక్కిలి యఖివృద్రిలోనికిందెచ్చిన కీ రి శేషులగు సత్యవోలు అన్మీపతి గారికిని వారు 

మయావజీవము కృతజాలుగా నుండ గలరు 
జ ఖా 

1006 సంవత్సరములో కీ! శే॥ వీళేశలింగము పంకులుగా రొక యా స్తిక 

పక శాలను స్టాపింపనుద్యు కలె అమ్మీనరనింవాము గారి నసర్కాలు నీయవలసీనదని 

కోరిరి, అందుకని 1907 'సం॥ సెపైఎబరు 16 తేది పరికరముల సవా తమపాఠ 

గాల నుచిత ముగ వీరేశలింగముగారి వకముశేనీరి, అది కొంతకాలము హిత కారిణీ 

హాన్మూ_అను పేర వర్ధిల్లి యిప్పుడు శ్రీపిళాఫురము శుహో రాజా వారి యొ దార్యము 

హాపముదాల్సినట్లు వెలయుచున్న దివ్యభవవమున వీ శీశలింగము _హౌన్యూ. అను 

శ్చేరుత్రో దినదినాభివృద్ధి "గాం దుచున్నది, 

శజూహిత జీవనము, 

లక్షీ నరనించాముగారి కప్పుడు వె దికమత కర్మలయం దాశక్తి యున్నట్లు 

కోోంచదు, (శో త్రీియవంశములోం బుట్టినందున గర్భాస్ట కాలు డాటకమును పె యుప 

'యనము జేనీరి శాని తనస్నేహితుండగు నొక యంబపనూనునక గాయ త్రీ 

ఏం త్రోపదేశము వేయుట జూచి గురువుగారు లక్రీనరనీంహము గారికి నంధ్యా 

'ందనము జెప్పుటమౌనిరి, వేదమం[ తొర్హము సర్వజన(గాహ్యూము( గావలెనని వారి 

రూపా, అందుకనె వృద్ధాప్యములో వేదముల నాం ధ్రీకరించుటవ సమకట్టిరి, 

ఇని యా (యత్నము కసా లేదు, 



vill . 

పాళ్చాత్య నాగ రక తానుగుణ్యముగ సంఘసం'స్కు_రణమన్నను మత సం'స్క_ 

రణమన్నను నిమ్న జాత్యుద్ధరణమన న్నను వీరి కఖిమానము ముండు, వీలే 

లింగము గారితోను రఘుపతి వెంక టరత్న మునాయుడు శగారితోను వీరికీ! 

గలిగిన సాంగత్యమింద పం "గారణ మైయుండును, 1895 సంవత్సరమున అత్మ్మీనర 

సీంపాముగారు (సౌర్థనన సమాజములో. జేరరి, వీశేళలింగ ము గారికి పీరియెడ (అ విశ్యా 

'సమునుబట్టి వారు సోపించిస పిత కారిశీ సమాజములో వీరిని యావజ్జీవసభ్యులుగ 
®ి 

నియమించిరి, ఇప్పు డా నమాజమునక నీ రుపొభ్యశుంలు, 

ని స్న జాత్యు స్థరణమున్నక్ వీ? పలవిఫముల 6 వాటుపడిరి, వారికై పత్యేక 

"ముక పాఠశాలను 1909 సం॥[1రమున స్థాపించి 18 సంవత్సరములు జయ్మపదముగ 

నడిపీరి. దొరత నమువారి గాంటులవందోడున (శ్రీపిళాపురముమహా రాజాచా రీ పాఠ 

శాల నిమి త్రము విరివిగ ధనసహాయ్య యు జేనీరి, ఇట్టియుపపత్తు లుండినను బోషీ0 

చుట డుర్భ్యర మగుట చేత 6 బాఠ శాలను 1929 సం॥రములో నిలిపిరి, కాని యూ పాఠ 

శాలలోంజదివిన పలువ్వరు నిమ్న జాతీయువకలు గౌరముగ జీవనముజేయు చున్నారు* 

సంఘసంస్కరణ మేగాక శాజకీ ను సమస్యలయందు వీరి కభిరు-చిగలదుః 

జేకీయమహా జనసభథ యం దఫినానము గౌరవము గలదు, నాలు గరు సభలకు బతి 

నిధి వెళ్ళిరి, 1 1914 సం[రమున మద్రాసులో జరగిన సభలో దక్షీ ణా్రశా? సమస్య 

"పి నాంవమున మాొటాడిరి, అహ్వుజే మనరాజగానికి గవర్నరుగ నుండిన పెం 
ర య 

న. క్ Tow, శ 9, జొ అ "ప్లై ండ్నుపభువు వీరికిదర్శనమిచ్చి జ్ఞా ప కార్థము “అప్టీ మిజక్” అను నింగ్లీషు ప్ర స్ప 
Lb 

కము నొసంగిర, 

ముగి ౦ప్ప 

ఒకటి రెండు చిల్లరని మతాలతో సీ జీవితే సం గవామును ముగింపవచ్చును, 

“౫ త్రిలేని దేవుండు మరియి శ్చ” నురీతిని దృష్టిలోపమును గూడదీయు కో 

యనునట్లు మొదటినుండియు లకీ సరనీంవాము "గారికి స్టైపక al క్రి విెశేషముగ6 

గలదు, “దీన్న నాంటి సమాచారము లిప్ఫుడు పూస్నగుచ్చివట్టు తేడీ వారిగా జెప్ప? 

గలరు. (క్రొ క్రపద్యముల నొక స ర్యాయము విని యస్ప చెప్పెడి యల వాటు గలదు 

ఈ యేక సంత; గాహిత్యమున నక మెచ్చి న వాది సు చ్చారాయక వి వి వీరికి ఫోటో గాపని, 

చేరు బెట్టిరి, వీరికి విద్యార్థి దళలో నే 'ే త్రయల కవరోథమయు గలిగినను, పగలు 

మాతు (వాయుబయు6 జనవుటయు( గొంతశాలముగబిథ నుం జెడిది, శాన 

195 'సంవత్సరమునుండియు వీర్మిగంఖథములు గుమౌస్టాలను బెట్టి (వాయింపవలసీ 

వచ్చెను, 
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కనకళునక (పహసన నము 

[అంతట కామశాస్త్సు)లు | వవేశించుచున్నాడు ] 

కొమ...(తనలో) రామదీవీతులు చాలపొగరువట్టియున్నాడు 

తని పొగరణచుటకు .నా కుపాయము కనబడకున్నది. ఈ (గామ 

ఎంతకు నేనే ధర్మ శాన్ర్రాములు తెలిసిన వాడనని 'వేరుబడుట చేత 

"ంద రుప నశ్వోగస్తులు, వ _ర్తకులు, (యాహ్మణులు, “మేలవచ్చినను, 

రుడు వచ్చినను, తిథి ప్రయోజనముల విషయమై నం "జీహూము దోచి 

ను-నన్నేవచ్చి యడుగుచుందురు, రామదీక్నీతులుమ్మా తము నన్ను 

చ్చి చూడడు, నన్నొకవెద్దగా అంగీకరింవడు నన్ను చూచి 

వుడు వలుకరింవడు, (పజల కందరకు ఆతడు మంచివాడని, "వెద్ద 

)నుష్యుడని గౌరవము, అతనిని వంచన చేయవలయునంశు వీలు 

నబడకున్నది, ఉోరుకుందామం కే వ్ (కమ్మ క్రమముగా [గామ 

బలో నాగోవ్యము చెడ గొట్టి తానే మునగాడయి కూర్చుంటా 

[మోనని భయముకలుగుచున్నది. కాసీ సమయము దొరుకక 

“వునా, పీడిజుట్టు నాచేతిలో చిక్కక పోనునా, దొరకినాడంయే 

బుక్కు 'నేలబెట్టి రాసివేసి దుంవ "తెంపి వేస్తాను, 

[అవూడు 'రామదివీతులు (వ చేకించుచు న్నాడు] 

రామ... (తనలో) ఈవివషయములో కామశాస్త్ర ధర్శణొస్ర్ర 

ఏలాగున వెవ్వునో మాడ శలయునని యున్నది, ఈయనగారి పొండి 



5 వపాననములు 

నం యాయన గాడి సమ్బృతు పాతము 'యాటెబ్బతో (గ్రామ మంద . జొలియనలయును. అదుగో స్నానముచేసి? కిటి” వెండికట్లు "పెట్టు 

కొని శాలువ గవ్వుకొసి బక ధ్యానము చేయుచు శామశా్రి చావ పూవ కంర్చున్నా డు, ఎవరి కొంవ తీయవలయునని యో ఆలోచించు 
సున్నా హు, (వకాశముగా) కామశొ స్రీ గారూ! నమస్కారము, 

కామ. ఓహోహో రామడీవీతులుగారా!ఇ చేమిటియెన్న డు 

నలప వాయింటికి దయ చేసినారు? ఊరక రారు మహాత్ములు, ఏదో 

వభియుం కే వేగాని మాగ్భహాపాననము చేయరు, దయచేయండి, 

రామా కొంచేయు వనిమిోదనే వచ్చినాను. మోాదర్శనం 

చేయకుండా (గామములో గడ చునా? చిన్న నం చేహ ముక టివచ్చి 

మో ముఖతః తెలుసుకో వలయునని వచ్చినాను నెలవై కే మనవి 

|| శామ....అబ్బబ్బ! మోకు -నంచేహూముకోచడము, నేను తీర్చ 

జమునా! నేసెంత వాడను! తీవ్పటకు అన్నింటికి మిారేయున్నారు, 

సాగోన్యము నాపొండిత్వ్యము మోకు లత్యమా! ఊరందరకు మూకీ 

గురువుమై యున్నారు, నాకు నంబేహూములు తోచినపుడు నేను 
సుమ్ములనే అడుగ వలసియున్న ది, నాలుగురో జుల క్రిందట వేరి శెట్టితో 

కాము థా (ప్రా గారి శేమికెలునునని మిారన్నారటగాదూ, తెలియని 

బాడి వద్దకు మం శెందుకు వచ్చినారు, 

రామ._అయ్యా | మోరు మం(తసానిచెవ్వలు చెప్పుతారని 
జే సకుసదును, కాని నం చేపా సాము నచ్చినపుడు అడుగకమాన రాదు, 
కడపటితో కామశా్ర్రి గారి శేమి'జెలుసునని చేనన లేదు, నేను నం. 

ం . ఫల చ గా మూట ముజువు చేసినట్టయి తె మోరుకోరిన గసునహాయిస్తాను, భల ల 

కంస నవే దాని నికేమి; అంది లేజుట్టు "లేకపో తేకాళ్ళుగ దా, 

సవా వసువ 'ఎన్ఫుంయే మోారువచ్చి నచ్చికటు. మచ్చికలు వేసి మాట్లాడు 



కనకసునక (వహననము త్రీ 

తారు; లేకపోతే "మొగ మే మాూడరు, ఇంతకు మనం చేవా మేమిటో 
వైవ్పండీ, 

రాము... చెవ్వు తానుగాని అవిషయమయిమితోమనవి చేయు 
టే సిగ్గుగానున్న ది, అయినవ్చటికి చల్ల కువచ్చి ముంత డాచడ మెం 

దుకు! వూఅన్చాయి మరికొందరు పిల్ల లుకలసీ నిన్న సాయంకాల 

వమూడకుక్క నొక దానిని తీసుకొనివచ్చి చానిపాలు పితికి తాగినారు, 

రాతి నేను తిరిగిగిరిగి యింటికి వచ్చినతరువాత మావాళ్ళు నాతో 

ఈ నంగతి ఇస్పినారు. విన్నన్పటినుండి నాశెంతో విచారముగా 
నున్నది. దీనిశేదయినా (పాయశ్చి త్తృమున్న బేమోచూచి మిరు 

'చెవ్పవ లయును, 

కామ.(తనలో) వహవా! అడబోయిన తీర్ధ మెదురయినడి, 
ఇవ్వూజేవీడు నాచేత జిక్కి నాడు, ఏీసినిమువ్వులివ్పలు సెట్టి మూడు 
చెరువుల నీళ్ళు |తాగించెదను, నాళ క్తి యెటువంటిదో. ఏనికిష్పూడు 

చూపించి తీర్తాను. వీడి వెద్దలు దిగివచ్చినా యిక వీడు తప్పించుకో 

"లేడు ((వకాశముగా) దీవీచులుగారు ! ఎంతవని జరిగిందండి! మో 

విషయమయి నాకుణాలా విచారముగానున్నది. మావాడు మిక్కిలి 

కుజ వాడు "కాబోలు, 

రామ... అవునండి బొత్తిగా కుజ్జవాడు ఎనిమిదవ యేడు, 

కామ....అందుక నే నాకు ఛాలా విచారముగానున్నద, ఈపా 

వమునకు (పాయశ్చీ_త్తములు చాలాగొవృవియున్నవి. ధర్భశా నము 

నకు పిల్ల వాడు పెద్దవాడు అనేభేదం లేదు, శా స్ర్రములకు జాలియుం 

డదు, 

'రామ-..శాన్ర్రములో నున్న దానికి మో”రేమి చేయగలదు, 

ఉద్న బేమిటో చెన్బండి, ' 

కామ... చెవ్పటకు నాకు నో శేరావడం లేవండి; థర్భ శాన, 

కర్తలు బొత్తిగా లౌక్య మెయిగరు, వారికి వైద్య స్తే. గానిలోదృష్టి లేదు 
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రావా=.ఎందుకయినా మేము సిద్ధముగా నే (యున్నాము, 

కాబట్టి షం. 

కావా (తనలో) వీడు నార్చున్న వళముగా పంగిపోయ్యే 

టట్టు చెప్తాను, వీడుగు మొ_ల్తినట్లు చెప్పి "తేనీగాని ఏీడిదోగము చప్పగా 

కుదరదు, ఈబెబ్బతో ఫీని తెగనీలుగణిగి కాళ్ళ 'బేరమునకురావల 
యును (వకాశముగా) కుక్కసాలు (కాగినవాని నాలుక మొద 

లంట కోసివేయవ లెనని థర శ్రెత్రుక ర ర లందరిలో శిఖామణియని 

- చెవ్పదగిన శొకటాయనులవారు చెప్పినారు ఎట్బగా కాలిన యినువ 

ముక్కొ-తో నాలుక శకాల్సి'వేయవలసినదని భోరడాయనుల వారు 

చప్పి నారు, ఈ రెండిటిలో మిోయిష్టము యేదిచేసినాన శే లేకపోతే 

ఆవిల్ల వాడు మాల వాళ్ళలో క'లసిపోవలసిన చేగాని మనకు వనికి 

రాడు, 

రామ... హారిహురి ఎంతమాటండి చంటివిల్ల వాడు, ముక్కు 

వచ్చలారనివాడు వాడినాలుక చూచి చూచి కోసిజేయగలమా, 

ఇనవ ముక్క-తో కాల్చ్బగలమొా వెద్ద వాళ్ళకయినా అటువంటి వని 

చేయ లేము చిన్నపిల్ల లకూ అటువంటిశిక్ ; ఏదయినా పాయళశ్చి త్రము 

మనకు శక్షో మయింది యుండవ లెను, అసాధ్యాలు యవరు వేయ 

గలరు, 

కాను... (కోవములో) ఏమిటి! ఆసాభ్యాలా ? కొడుకు చేసిన 

వనులు వాగున్నాయి, పిల్లలను వెధన వెంపులు పెంచి ఛూ దనహవా 

సాలు జేయించి మాలకుంకలులాగతిర గ నిచ్చి కుక్క_పాలు వందిపాలు 

తాగించి వైగా మెట్టనంచాంగాలు వపు తొ చేమిటి, ధర శాశ్ర్రుమా 

మజాఖా, కొ న్ర్రముం కే మన రేవులో స్ఫానంచేనే బోడిముండలకు నం 

కల్పము చెవ్పడమనుకున్నా శా యేమిటి; ఓ అం కేధం రాని వీనుగులంద 

రెప త్తనాలు: వహించ బన్తుగామము యీలాగు తగులడుతూనుంది, 

లేకపోతె యేశాడయినా కుక్క పాలు |తాగడమెరుగుదుమా? కలిధ 

రము మండిపోతూ వున్నది, ఈలాగు పూర(ము మాతాత గాదు 
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భూ దడానిచేత పాలివ్చించిన (చాహ్మాణులందరిని వెలివేయించినాదు. 

ఆరోజు లే పోయినాయి, ఆనదాచా రాలు చట్టుబండలయిపోయినాయి, 

శాస్త్రాలలో నున్నమాట జెప్పి లే నీకంతపుస్సెందుకు? మోకిష్ట మయి శే 

ఆలాగు చెయ్యండి, "లేకవొ తే మా నెయ్యండి, 

'రామ---కామశా న్ర్రి గారు! మోరింత కోవవడడానికి నేనేము 

న్నానండి ధర్మశాశ్ర్రాం చాలాకఠినముగా నున్నదన్నాను. ఆ మాట 

మీరుకూడా ముం దేనెలవిచ్చారు, గర్భ వానమవుట చేత చూచిచూచి 

కుర వాడినాలుక తెన్గొయ్య లేక పామరత్వం చేతను అలాగన్నాను, 

అందులో ఏమయినా తన్సంకు క్షమించి యింతకంటె తక్కువ 

(ప్రాయశ్చిత్త 'మేమన్నాయుం కే శెలవివ్యండి, వసిసీల్ల వాడు గనుక 

కొంచము కరుణించండి, 

కామ... కీహోహో కరుణించేటందుకు. నా శెలవటయ్యా 

యిది నాచిత్తముగనుకనా నేనేదో విధముగా జెవ్పనా; ధర్ధుము 

లంకే కత్తిమోాదసాములు, బుపీి.ముండా కొడుకులు (వాసి వెట్టిన 

మాటలు చెప్పినానుగాని నా న్యంతక విత్వం చెవ్చడము లేదు, కరు 

ణించేటందుకు నేనెవడని, 

రామ తమరు కరుణించి యింకా యితర్మగంఖాలు మూడ 

వలసినదని నేను కోరినాను, దీనికి రెండవవతం యేదయినా యుండక 

పోదు, తమరు కష్టవడి వెతకండి, . 
కామ... వెత కడముందుకు శాస్తాఫలన్ని నాకు హృత్క-విలిగా 

రానేవచ్చును. ఈమ తపు మహాద్భాగ్యానికి పుస్తకాలు వెతుక 

వలయునా, 

_ రామ ఇటువంటి శొస్తా/ర్థ ములుమోనాలుక చివర వుంటాయి 

అని నే నెవగుదును, అందుకే నమాంతరము  చెవ్పుచున్నానుః 

ఆశ కుల విషయాల్లో శాస్త్రాల్లో మినహాయింపు యుండక పోవు, 
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కామ... ఉండక పోన్ర, బుషులు గూడా తెలివైన ముండా 

కొడుకులు గాని చచ్చుఘటాలుగారు, సూత్ర మేర్చర చేటవ్వుడు దేశ 

కాలపా తాలు చూచే వేస్తారు వాళ్ళు, దీనికొక వమాంతరమున్నది. 

కుక్క_ పాలు తాగినవాడు యిరవయితులాల బంగారం తెచ్చి బంగా 

రపు కుక్కను జేయించి ధర్మ శాస్త్రాలు "తెలిసిన (చాహ్మకికి దాన 

మిచ్చి శివాలయములోకి వెళ్ళి అభఖిపే.కం జేసీ నూటయనమండుగురు 

(బాహ్మణులకు నంతర్బణ చేయవలయును, అంతవని చేసే స్యా పొవం 

పోతుందన్నా డు, "లేకపో తే అటు యేడుత రొలు యిటు ఏ యేడుతరాలు 

వద్నాలుగు తరాలు వట్టి వీడి స్తుందన్నాడు. వె పావమా మరొకటియా 

యిీలాగున పావపరిహారం చేసుకోకపో తె యింక నీకు గతు శ్లేవు, 

రామ... శాన గారు ! దానికంటు యిది నయమేగాని నా 

కున్న ఆస్థిఅం తాపోగు జేసె వదితులాలుబంగారం కిమ్మతు చెయ్యదు, 

మాకున్న భూములు రుదభూము లే. దొ వ్పెడుయిల్లువూతమున్నది. 

అది తాటానుది, అమ్మి లే రెండువందల రూపాయలకన్న యెక్కువ 

రాదు. ప్మాతసామా[గి అంతా పోగుజే స్తే యాభయిమాపాయలుం 

డదు,నా భార్య ఒంటిమిాద నగ శే నేమున్నవో మో శే తెలును, అదంధతీ 

'జేవిలాగ బొందితోనున్నదని నేను చెవ్పనక్క-ర లేదు. యిటువంటి 
స్థితిలో యిరవయితులాల బంగారము యెక్కడ తేగలను. నూటయెని 

మీదిమంది హావ హ్నృణులకు అన్న మ్క్కడ జెట్టగలను. యిది నా 

తరమా నా అబ్బతరమా, 

శామ.... మావనం తా ఆటగానుంది, డాసికది వల్ల గాదంటివి, 

దీనికిదివల్ల కాదంటిని. మెక్క_డికక్క_ జే విరుపులా కొడుకుచేత కుక్క 

పాలు కౌెగించి (పాయళ్చి త్తం లేకుండా కులుకుతూ కూచోవాలనుకు 

న్నా వేమి! చూడు స్వాములవారి వేర వాసి మూడవనాటికి సీకు అంతు 

వతిక చెక్పించెదను, సీ యింటిమోద శాక అయినా వాలదు, 
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(చాహ్ముణు డెవడు న్ గుమ్మం తొక్కి మాూడడు, సీవు ఆడిందిఆట 

పాడింది పొటానా! (బాహ్నణ్యం మట్టి గొట్టుకుపోతు ందనుకున్నా బా 

యేమిటి, 

రాను..| బౌహ్నాణ్యంనిలు పుకో నాలనే గాదూమిదగ్గర కొచ్చి 

మిమ్ముల్నింత ఆ్మశయిస్తూ వుంటా, నామాటసరేగానీమాపిల్ల వానితో 

పొటు మరికొందరుపిల్ల లుకూడా తాగినారు, వాళ గతేమిటి ? 

కామ..నాళ్ళగతి వేరూ మోగలతివేరానా? అందరిగతివొక శే 

చెప్పండి వాళ్ళ పేళ్ళేమిటో అందరిని పిలిపించి యేటివొడ్డున రావిచె 

ట్టు కింద గూరు-వోబెట్టి మంగలిగంగన్న చేత బ్యురలుగొరిగించి బంగా 

రపుకుక్క_లను డానాలిప్పిస్తాను. ఇవ్వ లేకవోలే కొంవ గోడి అమ్మి 

యిచ్చుకుంటారు, అంతేగాని వది లేస్తానా, భ ధర్మశాన్ర్ర 0 ద్భవటలం 

జేస్తానా, కామశాస్త్రి కంశంలో (పాణముండగా థ గర్భాలు “ఢ్యంనం 

చెయ్యడు, 

రాను. చి త్రము తమరలాటివాశే నే నెరుగుదును, తమకు 

వత,పాతమన్నమా కే లేదు. 

కామ... వత,పాతముం టే మన శారవాలు దక్క తాయ 

టయ్యా, 

రామ.._అందుచేత జీ తమతో ఒక్కనంగతి మనవి చేయదలం 

చుకొన్నాను, తమరు సావధానంగా చిత్తగించవలయును, 

"కొమ___ చెప్పండీ కావలసినంత సావభానముగ వింటాను, 

'రామ......కుక్క పాలు తాగిన వాళ్ళల్లో మో వాడు కూడా 

వున్నాడు, 

శాము._(కోవముతో లేచిఆ! ఆ! ఎంతమాట యొంతమాట ! 

మావిల్ల నొడెంతో బుద్ధిమంతుడు ! నాకుమోకునున్న విరోధాలనుబట్టి 

మీావిల్ల వాడు చేడిపోయినొడుగ 'దాయని మాపి బ్లవాడుగూడ" : పడిపో 
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యినాడనిపిం చేటందుకు గా)మంబో పూజ్యం వడగొట్టి అవతిష్ట 

తేవాలన్న దురుదేశ్యముతో మాపిల్ల వొడి నెత్తిమాదఅవీంతల గింజ 

లువేస్తున్నారా, మావిల్ల వాడేమి అలాచేయడ మేమి వాడల్లర చిల్లర 

వాడుకాడు. మివిల్లలవ ల తుంటరి వెధవకాడు. ఈలాటిపాపాలాళ్ఞం 

దుకు మో జిహ్యూలు, _పుచ్చివో తాయి. అగ్ని హో(త్రంవంటి వాలి 

నిష్కారణంగా వుసురు 'బెట్టుతున్నావు. మా. వునురుదగిలి పోతారు 

మోరందరు జాగ త్త, 

రామ నేను అబద్ధమాడుతున్నానని మి అభి పొయం 

కాబోలు కొంచెం శాతించండి యిక్క_డ వదిమంది చెద్దమనుసం 

వేరినారు. పేరు శెట్టి వెంకట రెడ్డి నంగిసీకుభ్యదాచలంగాడునున్నాన 

వారినడగండి నిజ తి "తెలుస్తుంది. 

చేద శెట్టి. -కామశాస్తుఏలుగాడు! మోకిల్లోడు కోలాసాగా 

కుడుచుకున్నాడండి, తక్కి_ నవిల్లలు వీతుకొని తాగినారు, 

భ|చాచలం..._ శౌ న్ర్రీగొరు! ఆనూటనసిజ'మేనండి. నేనుకూడా 

అక్క_డున్నాను, 

కామ .. (తెల్లబోయి) మావాడే మావాడే! అంతవని చెయ్య 

డమే! చెడ్డపిల్లల నహావానముచేసి చెడిపోయినాడు నాకొంవదీ తాడు, 

బది మూ వాడికి పుట్టిన బుద్ధి కాదు, నామోద కతు చేత నాపరువ్ర త్రీక్లి 

చేయించవ లెనసి నరో వాడి చేత యీవని చేయించారు (అని చతి 

కిలబడుచున్నాడు.) 

విచారించిన కార్య మేమిటి, అందరికిగలిసి యేదోఒక 

| (పొయక్చి త్త తం నిర్న్మయించంజి తమకు వతపాతం లేనివారు (యాహ్మ్ 

ణ్యం నిలబెక్టువాపగ దా, కంసాలివీరయ్యను బిలచి యిద్దరము మెరి 

యొక బంగార ముకుక ను చేయించు తాముర డి, మనయిద్దరంగలిసి 

రామే 

భవిశేశ్వం ములోనవుం డే భాహ్మణ సోమయాజులు గార్కి దానమి కాము 
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కాను.....(తనలో) ఈముండాకొడుకు గడుసుబుర, ముందుగా 
నాకొడుకువూట చెప్పక నాచేత అడ్డమయిన సేలావన పెలించి 

చివరకు నా గుట్టు బయలు పెట్టినాడు, టుష్పుజేముపాయము, ఈనిర్భా 

గ్యులశెవళ్ళకీ ధర్మశాస్త్రాలు "తెలియవు, అందుచేత సమయ 

స్ఫూర్తి రిగా మాట్లాడి ఒక్క. దాటు డాటు తాను, సాయుపాయమువల్ల 

రానుదీవీతులుగాడు దాటిపోతాడు అటే విచారము, అయి కేమి శే 

యింకొకమాటు దొరక్క.పోతాడా కానీ, 

రామ... ఏమంటారు శౌస్తుల్లుగారు, కంసాలి వీరయ్యను జిలి 

వించనా, 

కామ... ఉండవయ్యా వీతొందర కూలిపోను, బంగారం 

మూలుగుతోండావమిటి యింట్లో ? ధర్మశాస్త్రాలు మళ్ళీ తర గే 

స్తూన్నానుండండి, నిన్న ఆదివారము కాదూ; నాల్లుగ డియల పొద్దు 

వేళగాదూ యీవని జరిగినది. మాపిల్ల వాని "కెనిమిదో యీడు మోపిల్ల 

'వానికి అంశేకాదూ వయస్సు, 

రాము..చి త్రము ఆలా గేనండి 

"ామ.__అయి జే వెన్వుతున్నానువినండి, ఆదివారంనాడు 

నాల్లుగడియల (పొద్దు వేళ యెనిమి టేండ్ల పిల్ల వాళ్ళు నల్లకుక్క_ పాలు | 

(ఆాగినట్టయి తే అదితవ్వుగాదని గండాయనన్మృతిలోనున్నది, అందు 

చేత మనవిల్లలు కనకళునక దానములు యివ్యనక్క-ర లేదు, 

అందరు... (వక్కు.ననవ్వి)ధర్శశా న్ర్రం బాలా ఇాగానున్న ది: 

రామ... మామా శే ధర్మశాశ్ర్రం; మాకు యిదివరకు మను 

నతి వరాశరన్మృతి విన్నాముగాని శాకటాయన  భెండాయన 

గండాయనస్థృతులు ఏన లేదు, ఇవన్ని తమ హృదయంలోనే 

యున్నవి, ఏమయిన మావిల్ల వానికి ఆవత్తుతప్పింది. మనమందరము 

-నేటిదినము  కనకశునక (వహనన మాడినాము “ఇన్ని కంతులు 
/. 
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కోసినానుగాని నాకంతియంతనొప్పి మేది లేదన్నాడట ఒక 

అలాగే మీావీల్ల వాడు దోషీ కాగానే ధర్భశాస్తా)లు తల్ల క్రిందులం 

పోయినాయి, బంగారుకుక లలో వని బేకపోయింది, నోరుంశు లే 

గాస్తుంది. వీముయితేచేమి, మాజవత్తు తక్పిపోయినది, శెలవు పుచ 

'కంటాము, 

(అందరు నిష్క- )మించుచున్నా వ) 

a బాజా 

మహారసిక (ప్రహసనము 

రంగము! 

(రుక్టీణేబాయమ్మయు సుందరమ్మాయు. (బ వేశించుచున్నారు.] 

సుంద..-(కన్నీరు వెట్టుకొనుచు) దుక్టిణ్ బాయమ్మై గారూ 

మూాణబారా యిీాఅన్యాయము, ఇంతంత ఘాతలు చేయదల'చుకొొం 3 

మావంటి వాళ్ళు (బతకడ మేలాగు, నావంటి వాళ్ళు మోకు లేరా 

కూటికి పేదవాళ్ళ మై తే కులముకు వేదవాళ్ళమా ? మైనా నోరెత్తి 
మోరు గొవ్సవాళ్ళు, ఎంతో కోవ ముస్తుంది. , 

రుక్సి _...( తెల్ల బోయి) సుందరమ్ముగారు ! మోనొడ వేమిటో 

నాకు తెలియదు. సంగ శతేమిటోచవ్నకుండా వూరికే శేకలువే- 

(వయోజన మేమిటి? మిమ్ముల్ని నేనేమైనా అన్నానా? అనవనరంగా 

శేక్షలు చేస్తా రందుకు ? 

నుంద...అనవసనరంగొ చేస్తున్నానా శీకలు, నన్నింతనూక 

బాడవచ్చునా? ఈనంగతులు మావాళ్లువింకే నన్ను (బతకనిస్తారా 

మోయందరికి మళ్లేనే నేనుకూడా పనిమిటితో కాపురము చేస్తున్న దా 

న్నేగడా! బోగముదాన్ని గాను | గుడిశేటి దాన్ని కాను, 'వేదవాళ్ళనై 
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మాయింటికి ము త్రేదువుగా వచ్చినందు వేత యిల్లా వరాభనంచేయుట 

న్యాయమా ! 

రుక్టి-...సుందరమ్మ గారు ! ఇ చేమిపావమండి మిమ్మల్ని యెవర 

న్నారో యీమన్నారో వెన్చకుండా నామోడ 'అలా గగిరివడతా రేమి 

'నేనేమెనా మిమ్మాల్నం కే నామోద కోవవడవ చచ్చును, ఏవిధమైన అవ 

"రాధము చేయని దాన్ని నన్నువట్టుకొని మిోయిష్ట మొచ్చినట్లు దులిపి 

వేస్టే శేనేమిచేయగలను, 

సుంద.__మోదుమికిి-లి నేనుదులిపి వేసినా సంబున్నా రా! మొ 

చేష్టలు బాగున్న వా? 

రుక్టి --.నాచేష్టు 'లేమిచాగున్నవీ శావో_ చెవ్పరాదటమ్మా | 

సుంద... మో చేష్టలం కే "శీవలం నీచేష్ట లేనా శి 

రుక్ట్ళి._ మరెవరి చేష్టలు ( 

"సుంద... మోవంతులు గారి చేష్టలు యొంతమ్యాాతం బాగున్నవి 

కావు, . 

రుక్ష్మీ...వమి | మావంతులుగా శేమి చేసినారు 1 

సుంద... ఏమి చేసినార ని అడుగుచున్నా రా మెల్లి గా, చేనేమని 

చెవ్వుకోను, మో దానీడాన్ని గంగినడ గండి తెలుస్తుంది, మిరు గొప్ప 

వారై తే మోగొవ్పతనము మో రేయుంచుకోవ లె, మిావై శ్యర్యముంకే 

'మేడమిశ్రైలు కట్టునుంటాడు, నగలునాణెములు చెట్టు కొంటారు, 

వరువు మోకుమూకు నమానము, దాసీముండ గంగిచేగ మదనగోపాల 

'రావువంతులుగారు నాకుకాసులు పేరి స్తానునిన ర్రమానమంపించినారు, 

ఇంతకంయె పోరమున్న డా ? వదిమందిలోను నేనింత వదవుగలిగి 

బతుకుచున్నానుగదా! నన్నిట్లనమానము చేయవచ్చునా! నే నెవరిత 

ననుకున్నాడో ఆయన, ఈనంగతి నేనింతామావారితో చెప్ప లేదు, 

ఇప్పినానం కే నొంవ లంటుకొంటాయి ముందుగా మీలో చెప్ఫి 
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కూకలు వేయిందామని చే నూగుకొన్నాను, ఇన్నాళ్ళనుంచి నేసే 

వూళ్ళోయున్నాను. ఎంత మందియిండ్ల కో వెళ్ళుతుంటానువస్తుంటాను, 

ఇల్లాంటి చెవ్వుడై నావ్రందా! ఈదుర్చుద్గులు మీవారికి తవ్ప మరెవ 

రికి పుట్ట లేదు, 

“వుక్టి- అయ్యయ్యు! ఎంతమాట సుందర మ్మైగారు ! అమాట 

చే నెరుగను, మావంతులుగాదు చేసినది చబాలాతవ్యు, మరు తమిం 

చవలెను, ఇవి చేతులుకాను కాళ్ళు (అని శేతులువట్టుకొనును.) 

నుంద_..అయ్య యు రుక్మిణి బాయమ్మా గారు! అంతమాట సెల 

వియ్య వద్దు, మీరొక తల్లి నేనొక బిడ్డను, మిరు చేతులు కాళ్ళు వట్టు 

కోనక్క_ర లేదు, నాకిటువంటి నరాభవం మళ్ళీ జరగకుండామా।త్రం 

జేయించన అను. గంగినికూడా మోరుగట్టిగా చీవాట్లు పెట్టవలెను, 

రుక్లీ_ అయ్య రమ్య చీవాట్లు వెట్టనా ? మోారీనంగ "తెక్క-డా 

చెవ్సవద్లు, అందరిని తెగినట్టుమందలిస్తాను. 

సుంద... అమ్మా ! నేను నెలవు పుచ్చుకొని వెళ్ళుతాను, 

నేనిల్లా అన్నానని తమరు మనస్సులో నుంచుకొన వద్దు, 

రుక్లీ నా కంతమా త్రం కోవం లేదు. సంగతి ఇవ్పడంవల్ల 

నాకెంతో మేలు చేసినారు, ఇంక్ మిరు వెళ్ళండి, 

నుంద...చి త్రము (అని వెళ్ళుచున్నది. ») 

_(కనలో) అబ్బబ్బ! ఈయనతో నేనువేగ లేకుండా 
వున్నాను. a నలై సంవత్సరములు డాటినని, య్యాఖె 

యేళ్ళునమిావించున్న వి. ఇన్చటికీపాడుబుద్దివదల లేదు, ఈయనచిన్న 
తనపు చేష్టలు తలుచువొం యే నాకెంతో సిగ్గగుచున్నది, చీవాట్లు 

వెడుదామంశే మొండితన మొస్తుంచే మాయని భయంగావున్నది, 

మెత్త మె త్తగామిక్కి.లిచమ త్కా-రంగా మందలించవ లెగాని మోటత 
సంగా మందలించగూడదు, అయినా గంగినిబిలిచినంగ కేమిటో కను 

కొంటాను. (వకాశముగా) ఓసీ ! గంగీ! యీమి చేస్తున్నావు? 
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గంగి... (|వవేశించి) అమ్మా! యొందుకండి, అంట్లుతోమడాని 

శెల్తావున్నాను, - 

రుక్ష్మి __ ఓసీ | వంతులుగారికి నీమోద దయ యొక్కు వై నట్లు 

గంగి __అ బేం టమాళ్బ అలాగంటారు ? 

రుక్టి కాదులే! సీమొగము చూస్తే నాకాలాగు తోస్తోంది, 
వంతులు గోరు నీతో. తరచు గునగున లాడుచున్నారు, సీకభం"తా 

నాకు తెలిసింది తే. 

గంగి_..ఏమున్న దండి నాకథ తెలిసేటందుకు, వంతులుగారు 

నాతో యెప్పుడు: గునగున లాడ లేదండి. 
రుక్టి-... లేదంటే పోతుందా! సుందరమ్మువచ్చి నాతో సీగుట్టు 

మిోావంతులు గారిగుట్టు బయట పెట్టింది, పంతులుగారు కాసులపేరిస్తా 

రని సుందరమ్మతో చప్పినావటకాదూ ! అబ్బో ! కొత్తవుద్యోగం 
నంపాదించినా వే నీవ్రు తారుపుక తెపై నావు కాయబోలు ! . దానీవనిలో 

సీకంతగా డబ్బు చోరక తేదు గాని కొత్త వువ్యోగంలో డబ్బు 

దొరుకుతుంది చే, 

గంగి._._అమ్మాగా రమ్ముగారు, "లేదండి 'బేదండి నే సెరగనండి, 

రుక్సీ.... యెరగ వా; న! సుందరమ్మ పెనిమిటి ౦౮ నంగతి 

విన్నాడులే నిన్ను చవ్వ బెబ్బలు కొట్టి యూడ్చించదలచుకొ న్నాడు, 

అవూడు వంతులు గారుఅడ్డ మొస్తారో యెవర డ్లమువ స్తారో చూస్తుగాని, 

గంగి.__అమ్మ గారు |! రవ్నీంచండి. రతీంచండి, బుద్ధి నేరక 

"తెలివితక్కు.వవని చే శానండి, | 

రుక్టి...నరె! ఆడారిన రా! బాగున్నది, జరిగినవని యేమిటో 

చెవ్వు సీక్సు' (వమాదము "లేకుండ చేస్తాను. 

గంగి అమ్మా! అబద్ధం 'చెవ్పను. నిజం మనియి కేస్తావినండి 

నిన్న మద్దినాల నేను వేడ చేసుకుంటానుంటు అయ్యగారు నాశాడి 
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కొచ్చి రూపాయ నాచేతిలో పెట్టి “గంకీ ! నేనొకమాట చెప్తాను 

వోరితో చెవ్నవుగదాి”అన్నాఠు, వేదముండాదాన్ని గనుక రూపాయ 

కాశవడి యెవరితో జెవ్పనుబాబయ్యా అన్నాను, “*ఓనీ ! మనింటికి 

చీరంటకానికి నచ్చేసుందరన్నుగారిని నేను పిలిచినానని వీలు, కానులు' 

చేరిస్తా” నని అయ్యగారన్నారు. చిత్తం భాబయ్యా అని నేనెల్లి 

అయమ్ముగారితో జెప్పాను,. చెప్పగానే అయ్యమ్ము కళ్ళెల్ల జేసి 

దుమ్మెత్తి తిపోసింది, నేను దడిసి పారిపోయొచ్చాను. 

రుక్మి... ఈమాట వంతులు గారితో జెప్పావా? 

గంగి. చెవ్ప లేదు, అయ్య గారు నాకింకా కావడ లేదు, 

దుక్సి సరె ! నేను చెప్పినట్టు నింటావా ? 

గంగి... వింటాొనండి, | 

రుక్టి_ ఇక  ముందెన్సుడు యీలాంటివనులు చేయకు, 

బుద్ధి తెచ్చుకో, నేనొక రహాన్యము 'చెప్తానురా, (అని , చెవిలో 

రపాన్యము చెన్వను) | 

గంగిఆలాగే చేస్తానండమ్ము, ఈమాట తప్పితే చవ్వలోో 

గొట్టండి, బుద్ధి గడ్జితిని కానివని చేశాను, 

వట్ట -అడినో, వంతులుగారొస్తున్నారు, నేను లోవల 

వని చేసికొనుటకు వెళ్ళుతున్నాను, 

(అన్సుడు మదనగోపాలరావువంతులుగారు వ వేశించుచున్నారు.) 

మదన (తనలో) గంగి తెలివిగలముండ, ఎటువంటివాళ్ళ 

నైనా టోపీ వెట్టగలదు. అది కార్యసాధన చే సే్ర్టంటుంది, దీని మొఖం 

కలకలలాడుతోంది,. అందుచేత తవ్ప్చకుండా కార్య మయ్యేవుంటుంది. 

(అని గంగిని చేతితో రమ్మని సంజ్ఞ వేయును,) 

గంగి-_-(నవ్వుచు వెళ్ళి) ఎందుకుండి బాబయ్యా | 

మద: గట్టిగా వమూటలాడశే మి అమ్ముగారు వింటారు, 
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గంగి =. అమ్మగారు లోవల మడిగట్టుకొని పని చేసుకుంటు 

న్నారండి, బయం లేదు, 

వుద-__నరె, సుందరమ్మ కనవడిందా *.. 

గంగి---క్ న వడిందండి, 

మదే 'చెవ్వుమన్న మాట చెప్పావా? 

గంగి. చెప్పాన ండి, 

మద... ఏమున్నది, కోవనడలేదుగదా? 

గంగి... కోవ్బ్పడ లేదండి, సరేనన్న దండి, | 

మద.___నిజంగా నె నిజంగానే సశేఅన్న దా, అవును మూడు 

వందలరూపాయల కాసులచే రొస్తూంకే జేడా యేమి, అందులో 

సీను వెళ్ళితే కార్యము చెడిపోతుండా 1? బాగుంది అయితే మెప్పు 

డొస్తానన్నది z 

గంగి. తమరు కాసులచే శెన్పుడు సిద్ధం చేస్తే అప్పూడు, 

నుదఎఎశాసులవే లెంత సీపు కంసాలిశీతన్న దగ్గర కాసుల మే 

రొకటి అమ్మికమునకు సిద్ధముగానున్నది, అది కొని వట్టుకొస్తాను, 

ఈ వేళ రాత్రికే రమ్మని చెప్పు, రా(తీ వదిగంటలైనతడవాత మన 

యింటి వెనుక తోటలోనున్న బంగాళాలోనికి తీసికొనిరా, 

గంగి.__చి తృము. కాసుల పేణినూ[తం రాత్రి జేబులో 

చేసికొని తీసుకురండి, 

_ముద__నేే నీవు వెళ్ళు, ఇదిగో ఈయాపాయకూడా తీసికో, 

శేపుఉదయం యింకా రెండురూపాయ లిస్తాను, 

గంగి... వికాయను[ గ హము బాబయ్యా ? 

"(అని నిష్క- మించు చున్నది) 

నుద... (తనలో) నాచిరకాల మనోరగథము నెజవేరినది, 

ఇవ్వూడే కాసులపేరు కొసి వట్టు కొస్తాను, (అని లోవలికి వెళ్ళి) న్ంజే 
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స్తున్నావు బ్రిల్లారా, నాకీరా తీ వెందరాళే వంట చెయ్యాలి, ఎనిమిడీ 

గంటలకు భోజనం వేసి వెళ్ళిపోవాలి, వనుందినాకు, 

రుక్టి---ఎక్కా డికి వెళ్ళు తారు? 

మద___చీ! నోరుముయ్యి వనున్నది వెళ్ళన లెనం కే యక్క 

డికి వెళ్ళుతారని అడుగుతావా? ఎప్పుడువస్తుంది నీకు జ్ఞానము, నలఖై 

యేళ్ళు నె త్తమాదకొఖ్యాయి స్స్ యివ్బటికింకా బుద్ధి లేదు సీకు 

ఎక్క-డికని యడుగు తావా?అడుగ గూడదన్న మాట చిన్నవీల్లకుగూడ 

తెలునునే, ఇంత బుద్దిమాలినదాన వన్నమాట యెబుగను, మగ 

వాళ్ళకు నూరువను లుంటని, 

రుక్టి..._క నాను, పొరణాశే చేశాను, అడుగగూడదు, బుద్ధి 

తక్కు వ వాళ్ళకు వయస్సుతో వ'నేమున్నది, బుద్ధిమాలినవనులు చే 

వాళ్ళకు సలశై ఖై యేళ్లున్నా వక్క య్యాఖెమేళ్ళున్నా నక్క, 

నే యెనిమిదిగంటల లోపుగానే వంట చేస్తాను. వెనుక మోారుదుద్దుల 
జత వకటి మంచిదుంకే తెమ్మని మరాబు వేరి శెట్టితో చెప్పినారు, 

మంచిజత వొకటి అమ్ముక మునకు వచ్చినదని చెప్పాడు మోట నాకది 

కొంటారా |! 

మవ సింగి నాదం జేలకజ్టకొంటాను. చేతిలోడబ్బు' లీక నేను 

చిక్క వడుతుం కే నీకు దుద్దులజతేలు తోడాలు జతలు కావా'కేమి ? 

వక్టి_డబ్బు లే కేమి ? నిన్న నేగాదూ _ బోడనకుబ్లుతోట 
. లు 

"తాలూకు వెయ్యిరూ పాయిలొచ్చింది 

మడ.___అదిం కా వుందనుకున్నా వా యేమిటి? ఇవ్వవలసిన 
వాళ్ళకవ్వు జేయిచ్చి వేసి నాను, 

రుకి మనకే వొకరియ్యవ లెనుగాని వొకరికి మన మియ్య 

నక్కొ.ర లేదుః 
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మదన. అమే అధిక్మపనంగాలు చేయక ' వెళ్ళి వంట చేసికో, 

ఆడుదాసికి చనువియ్యకూడదని యిందు శే అన్నారు వెద్దలు స్ కంత 

కంతకు వెంకితనము ముదిరిపోతున్నది. తగినటు బుద్ది వెన్చవ లె 
లట ణి 

నొక సారి, 

యుక్తి బుద్ది లేక నే యాలాగున్నాను, (అని 'వెళ్ళిపోవును,) 

మదన__-ఓసీ గంగీ! నేను తలంటిపోసికోవాలి, నీళ్ళు పెట్టు, 

మంగలి మాచిగాడిని కిలిచికొనిరా ! 

గంగి. చి త్రము బాబయ్యా, 

(అని నివ్మ-మించును,) 

wre fn 

రంగము 2 

([చావడిలో కుర్చీమిందం గూర్చుండి మదన గోపాలరావు 

(వ'వేశించు చున్నాండు ] 

మదన: (తనలో) అబ్బబ్బ! ఈ దిక్కు_మాలిన గడియారం 

యెంత శేవటికి వదికొట్ట దేమి ? యివ్పుడెన్ని గంట లయినదో? 'ఓపోో! 
యెనిమిదిన్న రై ది, వదిగంటలై న త ర్య్వాతక దా సుందగమ్ము వస్తా 

నని కబురంపినది. ఇంకా గంటన్నర సేపు కూర్చోవాలి కాంబోలు, 

అబ్బ! నిమివ మొక యుగములాగున్నది, ఈ గంటన్నర కాల మేలా 

గడువగలను, పోనీ న్నిదపోదునా ! న్నిదవట్టనేవట్టదు వట్టినా సమ 

యానికి మెలకువ రాదు, అందు చేత ని దపోన్రటకు [వయత్నముచేయనే 

' కూడవ, పోనీ చదువ్రకుందుసా * మనస్సు పు స్తకంమోంది' కళ్ళడం 

"లేదు, పోనీ యేడై నా పాట పొడుకుంటాను, “త _త్తరవడచేల 'తాళు 
తాళురసామి”” (అని పొడుచుండును.) 

[అప్పుడు గంగి (వ వేళించుచున్నది.] 

మదన = గంగి! యిన్బూడు తొమ్మిది గంట లె నది, ఈపాటికి 

నీవు "వెళ్ళి ఆబిడను తీసికొనిరా? 
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వ ప్లే B గి & 

గంగ ద్రవ్యం డవ్వుటే ాదండి ! వారింట్లో యాపాటిక్షి 

నా వేశాను, 

వాదన. కొనుల చేరు కొని తె తగ నాసని నవ్వు సుమా. 

జనుక్రొని రాకపోన్స నే మా ! 

నంగి ఆలా గే పప్యానండి | ఆవిజ వదిగంటలు డాటి జే 

రాము, అందాక తమదినో గ్రాటే వ్ కరాకోండి. _ నేనొచ్చి మివ స్మల్ని స 

"జను సిలువం'దేమా!తేము మోరు తొం దర వడి రాక జ 

సుదసన 3! నేను తొందరవడిరాను, ఇక్కడ మేలు 

యనే వాధయంటూ. కూద్చుంటాను, ఐతే మాయన్సుగా౫ 

సూ ది, 

Ne పు పో పనయింది, అొంబూలము వెసికొంటున్నా 

ముదుసు లతే త్వర గొ వడుకోవుసి చెవ్వు, 

గంగి --నంతులు గారు వనున్నది యొుక్కడిలో వెళ్ళ 

ఖే సం చేసి ఇళ్ళు తా నన్నారు, నెళ్ళ చే జని అమ్ముగార న్నా 

వువవంతీరా భోజనము చేసిన తిర్యాత నే సెనరిదా 
షో 

వరు బనుకున్నానో ఆయన నూ? . జందు చేత వెళ ళ్ళనక 

జేకవోయింది. అయితే & అఖిజేవై - అనుమానవశడుతుంచా రమే 
A ద 

చేను తొలంట:కోనడం, భోజనే చయడంన ల్ల ఆదిడేే ౩దెనా నం చే 

తో స్తుందా యేమిటి ? 

గంగి. అమ్మగా రికి నంచేహా మేమి తోచ లేదు కాన 

దుద్దులజతే చేయించాడు కారని కోవంగా సందండి, 

మదన.___దుద్దులజతి కేటి 'యన్వుడొ వక మూడు చేయిసా 

గంగి__సుందరమ్ముగారికం శే శు మూశునందల రూపాః 

కొనులహేరు కొన్నారు, ఆమ్ముగారిక ౦ టీ సూ రురూపాయలు మా 

తేకపోయిబవి, ఇదివాససండా 

వుదన 
ల్ న 2 ద న ఆమాట శేమిలే, సీవునెళ్ళి ఆ వనిచూడు | 

ల శ గా ౬ వ 
(ఇద్దజు నీవ మించు చునాన్నా 

యాగ 



రంగము $4 

తోటలో బంగాళా, 

[అప్పుడు వుంచముమిాంద వండుకొని యొక (స్ర్రీయు గం గియు 

(వ వేళించుచున్నారు.] 

(స్రీలాటసి గంగి ! వదిగంటలు చాటిపోయింజే ! పానము 
కకంతేలుగారు నిద్దుర పోకుండా మేలుకొన్నారుగాబోలు, త్వరగా తెరి 

తొసుకొనిరా |! 

గంగి__వంతులుగారిమోద మోకు జాలి యక్క.నగానుంచే, 

గ్రీ=వడ్చినావు లే, నెళ్ళితీసుకొని రా, 

గంగి..యిదిగో యెల్తావున్నాను, (అని కొంతదూరము వెళ్ళి) 

చొవరావ చ్చేవారు ! 

(ముదనగోపాలరావు వ 'వేశించుచున్నాండు,) 

మదన... నేను గోపాలరానును ఎవరు వారు? 

గంగి.నేను బాబయ్య ! గంగిని, తవులే వస్తున్నారా? 

మచాన.-నీ 'వెంతసేవటికి వచ్చావుకావని నేనే బయలు బేరి 

వచ్చాను. ఆవడ వచ్చిందా ? . 

గంగి . వచ్చిందండి ! కాసులపేరు తెచ్చారా అని మాటి 

మాటి కడుగుతూందండి ! 

వాధన.._కొన్నానని జెన్సకపోయినావా ? 

గంగి... సెప్బానండి ! అకికి నామాట నమ్మకమా, 
మదన... తెచ్చానని యిహ్యుడు “చెవ్వు. 

గంగి_-ఇదిగో యల్లివస్తాను (అని లోనకు చెళ్లుచున్నది) 

మదన... (లోవల (ఎవేశించి) గంగి ! దీవము లేకుండా చేశా 

వ కే. ఇంటికి వెళ్ళి దీపము పట్టుకురా, 
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గంగీదివము చెట్టి తే అమ్మగా రనుమానవడి తోటణా 

ముంుకున్నుదెని అడుగన తారు, ' అందుచేత వెట్ట లేదు, తః 

m బివుంశు తెన్లాను, 

మదన. తీసికొనిరా'వే, -చీకటింట్లో మొకం కనవడళకు( 

సరన మేమిటి? వది యెక్క_డుండి సుందరము ! 

గంగి వచ్చిన పుగోడ డడగ్గిర మంచముందండి ఆవుం చమువి 

తఉొంగపునాొ ALD 

మదిన---సుందర మ్మా | సుందరమ్మాా | 

స్ప్రీ(తెనలో) నేను వలుకక యాయనను కొంతశేపువ 

పదను, 

నుదన._వలుక చే మే, 

గంగి.కొ త్తగనుక సిగ్గండి ! 

2 దన_.-(మంచముదగ్గజం గా వెళ్ళబోయి_స్తంభముమిోాద; 

అబ్బు ఖు | సుఖము బద్ద లైంది, దిక్కు.మూలీన ముంజా! దివ 

తమ్ము కు తెచ్చావుకావు, అవ్వుడే యుసిరిక కాయంత బొప్పి కట్టి 
(స్రీ---(తనలో) ఈలాటివి కెండుమూండు బొప్సిలు క 

కాని యోాజాడగము వదలదు, 

గంగి.._కొం చెము సున్నం జెలం తీనక రానాండి వశున ౧౧ ను 

మదన-__-_వడ్చిన శ్రేవుంది సీ నలహో, వటు వేసిఫొని యి లు 
సగ్ఫిగాకే ఆవిశగారనుమవూనవడి భాధ వకేందుకా? అనవే శం 
ముంత నా వెళ్తాము, అవలి శే చనులు లెక్క_ వెడుతుంది, 

3 | —_ న్ ష్ త్వ (నలో) నండ్లాము శంఖణముండా యీలాటివన 
వెసి మహాను ఫాన్సంయు చెద్దవనివి కాబోలు! పోన్సీ, సెళ్ళాము? 

జః 

చెస్తు యు వగా త్రము ఛభయయముంకేు బాలు, 
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గంగి... అమ్మ గారు దగ్గణ లేదుక దాయని మోయిష్ట "మచ్చి 

నట్లు తిడుతున్నా రా ! 

మదన__._._నేను తిట్టానా! అది వెంకిభడవలలో మొదటిరకం, 

గంగి... సరె నొప్పి కొంచెం సద్దుకున్న చాండి, నెత్తురు రాలే 

దుక దాండి, ' 

మదన. నెత్తురు రా లేదు, నొప్పికొంచెము సర్జుకున్నది, ఏదీ 

మంచము, 

గంగికిన్న గా వెళ్ళండి, 

మదన... (వెళ్ళి) అబ్బ! మం చముకోడు మోకాలికి తగిలించే 

నీయమ్మా కడుపుకాల, దీవం ,తెమ్ముంగే కే లేచేమి ? 

గంగి_--తిట్టకండి తెస్తాను, 

్రీ--(తనలా) ఇక్క డికి రెండుబొప్పిలు కట్టినపి, 

గంగికొం చెము తవూాయించుకొని ముంచంమోద కూకొని 

పిలవండి, 

మదన... నొప్పి తమాయించింది.కూచున్నా నుమం చంమిోద, 
సుందరమ్నూ ! సుందరమ్మాా | వలుక వేమి? 

గంగి==ని|దవట్టిం డేమూానండి, 

వుదన....అయి లే మళ్ళీపిలుస్తాను సుందరమ్మాా ! ( (అని మోద 

చేయినై చి "లేప్పును ఇచేమియే సుందరమ్మ నన్నంగా వుంటుందిగ చా! 

చెయ్యి లావుగావున్న దేమి ? 

గంగి._తవురు దూరంనుంచి చూచి నన్నంగా వున్నదనుకొ 

న్నారుగాని ఆబిడ లా వేనండి, 

'మదన.._వఏమికే లా వంటాన్ర ? 

గంగి .. మోకు తెలియదండి ! లావేనండి! 

నముదన-.సుంభర మ్మా ' యింతేలో నిద్రపట్టిందా ? 
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గంగినిదకా దే మోనండి | బెట్టునెరే ము, (= 

మదన---బెట్టున రెందుకు? చల్ల కువచ్చి ముంత దాచవచచ్చునే న 

గంగి... కాసులేరు. చేతిలో వడింది కాదని బెట్టునరి. నత 
యం దాటిపోతే తర్వాతే మిారి స్థాగో యిన్వరో, 

మదన___ ఇదా నీనంజేహుము, నే నేమిమాటదబ్బరమనిమీ న శూ 

కొన్నా వాయీమి ! ఇదిగో కాసుల జేరు, _ బ్రిదిఅర కాసుల చేరు నలో. 

అర కాసులున్నాయి, మూడునందల యాభె రూపాయలు కమ్మల] * 

ఇదిగో |! య;ిీకాసనులచేచువేసికో ! (అని చేతికిచ్చును) 

(స్ర్రీ--(తనలో) ఎంతదక్కి జే అం తేలాభం. (అని సపుళచ్నుం 

కొని మెడలో నై చుకొనును) 

మదన... సుంధరన్మూూ ! బాగున్నదా కాసులపేరు 1 

ర్ర్రీ-ఈల - 

నుదన___ముంచు నెలలో కంశు చేయించిపెడ తాను, ఆతా 

నెలలో తోజాగొలునులు చేయిస్తాను, 

గ్రే (తనలో) అబ్బ! సుందర న్ముం"కు యాయనకు శరీర ౯ 

వరవశ మెపోతూంది. కొంనంతొ దోచివెన్షటు కనబడుతున్నాడు, 

మదన... ఇన్సటికై నా మనసిచ్చి మాట్లాడ వేమ! సిగ్గా అట్టా 

నరా భయమా యేమిటి ? 

గంగియఛభాయమే. నండి, అమ్మగా రం కేఆబిడకు గడగడ. 

అమ్మగారి కీనంగ తేలాగా నా తెలుస్తుంచేమో అని, "తెలి స్టే వూళ్ళో 

నవ్రుండనీయకుండా కొడుతుందని యెంతో అంత భయవడుచున్నా 

రండి, 

మదన... ఏలా తెలుస్తుంది మోాఅమ్ము గారికి? నే జెవ్పనుక డూ |! 

నాగొంతుకకు నే న్రశేసుకొంటానా యేమిటి? సుందరమ్మ వెళ్ళి "చెవ్వు 

కోదుగ డా! అంత నిరుద్దం లోకంలో న్రంటుం దా? ఇఇటువచ్చినా సీన్స 

చెప్పాలి నోట్లో నూన్చగింజ డాగనిముండన్స అం తేనా సుందరమా 



మహారసిక (వహననము 28 

క్రీ ఊం | 

ముదన.__ల్రగి బయటువడించంకు సీనే బయము పెట్టానన్న 

మాటు, ఇది మాయమ్మ గారితో గాసి, మ అెన్యరితో గాని అన్నానంశే 

నిన్ను చీములచింతస గట్టింది చిట్ల నాకకమ్మ చీ జీ రట్ల కట్లు చీటి నీకొవ్ను 

గాణిగించి యీవ్రూనుంచి సాగతో లేస్తాను. 

... గంగి_అమ్మనాయనో ! నేనెందుకు బయలు వెటతానండీ ! 

తమ అన్న్ముగహాం వంకే రూకాయలిస్తాతు, చీరలిస్తావ. యొక్నో 
యిదాల పేదముండా దాన్ని నన్ను కనివెకతారు. యియన్నీ చెడ 

గొట్టుకొంటానా ? నాకూట్లో నేనే మన్నే సుకుంటానా ? 

మదన... చెప్పకుండా డాచి యిలాగే సుండరమ్మును తీసు 

కొస్తూ పోతున్నావంశే సాలు శేలాగై. నా పాతికరూపాయల శే సొమ్ము 

సి ; ముట్ట చెప్తాను. 

గంగి_చి త్తము బాబయ్యా! ఆలాగే వుంటాను, 

మదన... అయితే యింక మాయమ్మ గారివల్ల ఛాయ మేఅక్క_.అ 

"లేను, ఒకవేళ అనుభూనవడి మో యమ్ముగారు సుందర ము నే నేనున్నా 

అంటుందనుకో, అంకు తతణం నాతో చెప్పండి, 

గంగి... చెవి తే యేం జేస్తారు ? 

మదన... ఏం జేస్తానా, నాకోవము నీ వెరుగుడువ్రుక జా | పప్పు 

ఇజద్దలకొ స్ష్రేస్తాను, నగలన్నీ లాక్కొంటాను, తల వెం్యడుకల నెభన 

లాగున యింట్లో మూల కూర్చో చెడతాను, లేడా, పుట్టినింటికి 

తో లేస్తాను, నాకు కానివాళ్ళు నాకు 'లేనివాశ్లే, 

(స్రీ---(తనలో) ఆహా హో! యేమిసాహసము. వమిపౌరువము, 

ఇవతలవాశ్లే అంత చాత కాని వాళ్ళు కాబోలు, 

గంగితమ కోవము నే సెలు-గుడును, 
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మదన-నేను దాన్ని నదలివేశేసి కావలిశే మళ్లీ వశ్ళాడ తాను. 

అది “ట్ట గవలాతన్నమాట నాకు తెలుసును, దానిగర్వము 

గంవమొ ఉన్ననోడు చెడగొట్టుకుంటూాంది, అందుశే చానికీమధ్య నేను 

నగలు ం వేయించడ శం మా ని చేశాను, ఇంకా వీకుభయ మెందుకు ? 

గంగి... ఈపర్యాయము భయవడనక్క-ణ లేదమ్మా. 

నుదన_సుందర న్ను ! విన్నావా నా|వతిజ్ఞ , 

స్రీ--ఊం | 

మదన... లేచి కూర్చో | 

గంగి . ఆవిడ కింకొక్క_ అనుమాన మున్నదండి, 

మదన___అ చేమిటో చెవ్వు! ఉన్న అనుమానాలన్నీ యిపుడే 

తీర్చుకోవాలి, 

గంగి రెందు నెల్లో మూడు నెల్లో న్నే హితము చేసి వదలి వేస్తా 
శేమా, రెండువిభాలా చెడిపోయిన దా న్నే అన్రదును, శాశ్షతంగా 

న్రంటారో లేదో తెలిసికోవాలని ఆబిడకుందండి. 

మదన... ఆలాగున తెగేసి చెన్స రాదూ! అభి పాయ మేమిటో, 

నేను శ్నేహంచేస్తే యావజ్జీనము చేసేవాడ'నేకాని రెండు నెలలుమూడు 

నెలలు వేసేవాడను గను. నామాటంశే  వేదాతరం, నేను సీ 

కోనం చిర కాలాన్ను ంచి తవన్సు ఛారపోను స్తున్నాను, నిజంగా అన్నం 

తినడం చేదు. నీరు తాగడం లేదు, ని దపోవడ డం లేదు, కచ్చేరీవనితోచ 

డం లేదు, సుందర మ్మం కే రంభ ఊర్వశీ "మేనకల మించింది, 

గంగి అంత అన్నం దినకండా నిద పోకుండా నృండడ మెందు 

గండి! సుందర మ్ముగారు మాఅమ్ముగారికం కొ యెక్కువ చక్కనివారా 

యేమిటి ? 
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మదన-మోయమ్మాగారా! జూనీదాననగుట చేత లేనిపోనిదురభి 

మానం 'మె్టుకొని పూసుకొని నస్తున్నావు. మా యమ్మగారికిచక్క-ద 
నంకూడానా? ఆభిడకూ ఛక్క_దనానికీ నూరామజదూరం, చిన్న 
తనంలో నే నఆంగనపుడు నాకొక్క మద్దిరోలు తీసికొచ్చి కట్టిపెట్టి 

నారు, 'మెంటాలమ్ములాగు వొజ్లూ పాడుగుం కునరా! అందంచందం 

అక్క-అ లేదూ, ఆ మొఖందూాస్తేనే అనహ్యాం నాక, వగలు చూస్తే 

రాతి కల్లోకి నస్తూంటుంది, పేడబొమ్మకు తగిక్ంచినట్లు యిన్ని 

నగలు తగిలించుకోగానే నరా? సుందరమ్మునిలుచున్న చోట నిలుచు 

నేందుకై 7 వనికిరాదు, సుందరత్ము బంగార పుబొమ్మ, అందా 

నికిదోడు గుణాలు కూడ దిక్కుమూలినవికచా, దాన్ని మా _స్తేఅంత 

కేంతకు నాకు తోకొస్తుంది, నేను యింతకూ మంచివాడనుకనుక 

ఆజార్భాగ్యురాలితో యింతవటకు కాలవేేవం చేసుకొన్తున్నాను 

మరొకై లే యోావాటికి డాన్ని లేనగొట్టి యింకొక దాన్ని వళ్ళి 

చేసికొని యుండును, 

గంగా ఈ మాటబు హా అమ్మ గారువిం కే యేవనుకొంటుందో! 

మదన___మి-అమ్మగారు. వింటుండ గానే అంటాను, నాశేం 

భయమైంచా యేమి? అనశ్లే వెంకితనం చేసిందంటే నెలకు నాలుగు 

రూపాయలు మనవర్శి యిచ్చి సాగనంపుతాను. సంచేహోలుకీ రి 

పోయినవా నీవి? 

గంగి ... అన్నీ తీరిపోయినాయండి ! 

మదన___గంగీ! దివం తీనుకరావే, కాసులపేరు వేసుకుంటే 

సుందరమ్మ ముగ మెంత కలకలలాడుతుందో చూసాను, 

గంగి _ యివ్వుజే వట్టుకొస్తా నుండండి, (అని వెళ్ళుచున్నది) 

మదన... సుందరమ్మాా ! పీవెంత పిరికి డాననవు, మాయావదిడ 

నిన్నేదో చేస్తుందని పిరికితనం వెట్టుకొన్నావా | అలాంటిభయ మేమి 
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వడకు. నేనుండగా సీకేం భయము వేదు. నీవే నాభార్యవు, శత సీ 

రను, శానలి సే శ చేఖిలో చేయి వేస్తాను, ఏ్సి స్ చెయ్యి యిల్లాంంం ౯౫ 

(అని చేకిలో చేయి చైచును) సీవేదో యుత్తరీయం కవ్వుకొని వ 

కున్నా 'వేమి, చలిగానున్న దా? 

| అవ్వుడు గంగి దీపము వట్టుకొని (వ వేశించును] 

మడసన.__వ మే మూయవు గారు నిదపోతున్నారా ? 

గంగి . భాగా గుజ్జువట్టి నిదపోతున్నారండి ! 

మదన. ఈబిడ ముసుకు బిగతన్ని వడుకొన్న బే మే! 

గంగి... యేమోనండి, 

నుదన...సుందకనూ్ఞూ! ముసుగుతీయి (అని యుత్తరీయవ 

స్ర్రీ( లేచి కూూర్చుందును). 

మదన _.. ((తుళ్ళినడి వుంచముమిో౭దనుండి లేచి [కిందవిలు 

బడి తొటుపాటుతో) గంగ ! గంగీ! యిదేమికే ? 

గంగి నే నెతుగ నండి బాబూ |! 

రుక్షి లు జ జీవమిటస కంగారు వడకండి పావము మోకు టె! 

ములో (ప్రాణము సుందరమ్మ రా నేదు, కట్టుపొగరుబోతు, వెంట 

లమ్ము, తుంటరి మ ద్లిరోీలు, "అయిన రుక్లిణి బాయ మ్మే మామ డు 

వుండవలసి వచ్చింది. పుట్టింటికి వంపినాన కే, నెలకు నాలుగురూ వి 

యలు మననర్తి యిచ్చినానశె, పీపుబద్దలు కొట్టినాసన, మాచి త్తమ 

వచ్చినట్లు చేయండి! పావము; వగలు చూ కాశి కలలోకి వ చే 

భార్య విరగ డై పోయింది కాదు కాబోలు, 

మదన..చూడు! నావల్ల బుద్ధిపార చాటొచ్చింది. నన్ను నల 

గురిలో అల్లరిచేయవదు, నావరువు కాపాడన లె, 

రుక్టీ-సుం సర న్మూను రాకుండా జేసినందుకు నన్న నార 

వమింవవ లె, మిమ్మలిని శమిం చడానికి నే నెంత దాన్ని. మోరు ము? 



గయ్యాళి గంగమ్మ (దహాననము 97 
భి 

వాళ్ళు, సర్యాధి కారులు భార్యను శాన గొట్టగలరు, వదలి వేసి తిరిగి 

వెళ్ళాశగలరు, మననర్హి యియ్యగలరు, వనికిమాలీన ఆడ డాన్ని 

"నే నెంత బా "స్ప 

మదన___ఈ గంగిముండ నాకొంపదీసింది, అయింెదేమిటో 

అయింది: గతం నాస్తి, కాసులుమేరు పీకే దక్కి.౦దికడా | సొమ్ము 

సొమ్ములో వుంది, 

రుక్మి... మొండి వాళ్ళతో జవాజెనరు వెన్నలగలరు 1 గంగీ 

రావే నెళ్ళుదాము, 

(అని వొవుచున్నారు.) 

మదన... నేనుకూడా వస్తానుండండి ! అమ్మా | మెంతవచి వేసి 

నారురా ? ఆడచాళ్ళిద్దణూ కలిసి నాకు చక్కగా బుద్ధి శప్టినారు) 

(అని నివ్కు-మించును,) 

గయ్యాళి గంగమ్మ (పహసనము 

దంగము ! 

(అవ్వడు శోభన్నాద్రియు జగన్నా ధమున్ను [వ వేశించుచున్నారు, ) 

నోభ__ ఎంత కాల మయిన దోయి నిన్ను జూచి |! నిజముగా 

సా(పొణములు "లేచివచ్చినవం కే నమ్ము, ఈరోజున నాకు వండుగగా 

ఉన్నది. నీవు మాయింట మూండుదినము లయినా ఉం జేనేగాని పీలు 

లేదు, మనమిద్దరము కలుసుకొని వదినంవత్సరము లయినది, నాయడు 

పుష్ట రాలకు వోటిలిం గాలదగ్గిర కలుసుకొని ఒక అరగడియ సేపు 

వూటాడి విడిపోయి నాము. రెండుమూడుదినములుమున ముక లిసియుండి 
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చీన్నప్పటి గొడవలు చవ్యకోొని కులాసాగా కాలము గడుపుదామని 

నాకున్నది, అది నేండు సమకూరినది, 

జగ. నిజముగా నాకుకూడా ఆలాగేయున్నధ ది, ఎన్ని సారులు 

రావ లె ననుకున్నా తీరుబడి లేదు, ఎవ్పటిక న్వుజే యేదోయుకవని, 

సంసారములో బడ్లతరువాత గిజగిజ తన్ని కొని కాలతేపముచేయవల 
Go 

సీనచేకాని తీరబడి యుండదు, వె గా మునువటిరోజులు మునువటి 

స్థితులు కావు, 

శోభనే ! చెచాన్ముగహమువల్ల మనయిద్దరి సంకల్పము 

నేంటి కీజేరినది, అయితే నీవేమి వనిమాంద వచ్చాను ! 

జగ___మా వెద్ద గ్నూయికి వివాహసంబంధము వెతకడముకోన 

వెంచ్చాను, మా గామములో ఎవరోపిబ్ల వాం డున్నాండని తెలిసినది, 

ఆపిల్ల వాడిని చూచిపోదామని అతిని స్థితిగతు 'లేమో కనుక్కొ_౧దొ 

మని వచ్చాను, ఈరోజులలో మనము వివాహములు జేయ లేమోయి! 

కట్నాలు కరగి పోయినాయి. ఒక్క. విపాహముతో నే కొంవ గుండమై 

పోతుంది. పిల్లలు లేనివాళ్ళె అదృష్టవంతులు, 

శోభ..._పిల్లలు లేనందుకు నేను దుఃఖవడుచుంకే ఉన్నందుకు 

వీవు దుఃఖవడుచున్నావు, బాగున్నది లే, 

జగ-_._.వమి చేయనయ్యా! పిల్లలను చూచిచూచి యిల్లువాకిలి 

"వేని నిర్భాగ్యుల కియ్య లేము, కొంచె నూస్థియు న్నవాడి కియ్యవలె 

నం శే వాడు కొండెక్కి. కూర్చుంటున్నాండు, తలిదండులకు బాధ 

యింకా అంతా కాదు, 

శోభ__నర, నంబంధము విషయమై. భోజనమైన తరువాత 

మాట్లాడుదాము, ఇన్వుడే బజారుకు వెళ్ళి వస్తాను, 

జగ సన తరగా రా! (అని బావడిలో కూూర్పుండును,) 

శోభ ఒసే | వమి చేస్తున్నా వే 2 
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[ అవ్వూడు గంగమ్మా (వ వేశించుచున్నది.] 

గంగమ్మ. ఇదిగో! ఇవ్వుజే లేచాను, ఇల్ల లుక్కు_౦టుస్నాను, 

వోభ_నాలుగుగ డియలు (పొగెక్కీంది. ఇవ్వుడు లేనడ 

మేమిటి, ఇల్లలుక్కో వడ మేమిటి, 

గంగ__మాచాగుంది, నేను మోకువుల్లె తెల్ల వారుజామునే 

"లేవ లేను, నాకు వెందలా జె మెలకువరాను, ఒకవేళ్ బలవంతాన 

వెందలాడె లేచినా నావొళ్ళు బారకింపుగా. వుంటుంది, ఆరోజంతా 

తలనొప్బివస్తుంది. ఒంటిక త్తెను, ఇాకిరి చేయ లేక చస్తున్నాను, నగా 

దిక్కు మాలిన వాళ్ళు చుట్టాలు, నక్కా-లు, వాళ్ళసాొమ్మం తా దాచ 

'బెట్టినట్లు వస్తారు తినడానికి! మిరు డబ్బు తేగలశేమోా కాని 'నేను 
బాకిరీ చేయ లేనునుమండి ! 

శోభ__నశె సక గట్టిగా అరవకు, ఈరోజున నాన్నేహి 

తుడొ కాయనవవ్బాడు, అతేడు నాకు (పాణన్నే హితుడు, అతడు 

చేను చిన్న వు శొక నుంచముమోద వండుకున్నాము ఒక కంచ 

ములో తిన్నాము, అతనిని చూచి న చెళ్ళయినది, అతండు 'బాలా 

స్థితివరుండు, మనము వెయ్యివిథాల (ప్రార్థించినా న చ్చేవాండుకొండు, 

రాక రాక వచ్చినందుకు అతనిని వునము బాలా గౌరవము చేసి 

వంపాలి, 

__ గంగ. వీమిగొరవము చేయవ లెనంటారు ! పొద్దున్నే లేవ 
గానే దిక్కు_మాలినవిల్లి నా తెదుదుగుండావచ్చింది, అవ్వు జేఅను 

కున్నాను, నాకేదో యీవాళ కష్టముందని, అనుకొన్న క్లే జరిగినది, 

శోథ _నీ శేమికష్ట ముంది, ఈపూటకు మామూలుగానే 
వంట చెయ్యి. రాతి శీనయినా. వీండినంట వేదాము, వమిపిండి 

వంటచే స్తే బాగా వుంటుంది ? 

గంగ--వమో-వమిచే స్తే బాగుంటుందో మాచే ఆలోచించు 

కోండి, నేను పిండివంట చేయలేను. నొకీవేళ తల పోటుగానున్నది, 
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శోభా న చే పోనీ మామూలునంట చేయి, ర్యాతికి మాబం 

గారమ్మను తీసుకొ నినచ్చి విండినంట చేయిస్తాను, నావినతల్లీ కూతు 

రెనందుకు నొ కీవూం[తము సాయము చేయక బోదు. ఇతడు మూడు 

రోజులుంటాడు, ఈ మూడురోజులు నీమామూలు కోవము, చిరాకు 

మాని కొంచెము మెల్లి గా మాట్లాడి అతనిని గౌరవము చేసి నాకు 

మూట దక్కించు, ఉ శృప్పుడెన్ననుకొన్న చా ఇ్లాధ లేదు. (కొ _త్తవాళ్ళు 

వచ్చినన్వుడు కొంచెము జగ తగా వుఎజాలి. 

గంగ-వాకుదుకు,. నేను నోన్నెత్తను. చచ్చినవీనుగులా 

గుంటాను. నేను [బతికుండడ మే మోకు బౌధలాగుంది, ఆ "దేముడికి 

నా మూద దయ రాలేదు, 

శోభ.___నిన్నేమన్నానని నీవు వినుకుంటావు, నీ శివటికి 

తెలవిరాలేదు. ఇదిగో నేను బజారుకు వళ్ళుచున్నాను, ర్మాతికి 

తీ రాన్నము పూరీలు చేయిం చవ అను, నగ్గుబియ్యము గోధుమపిండి 

. జీడివవ్వు (చాతవండ్లు జేస్తాను. _ ఈలోపుగా సీన్ర మడికట్టుకొని 

త్వరగా నంట చేయి పొవము అవడ్కి రా తికూడా భోజనము లేదట 

ఇదిగో నేను వెళ్ళుచునా ను, (అని నిష్క- )మించును), 

గంగ-_(తనలో) విండివంట గాదు. వీడక వంట చేస్తా, ఈసింగ 

న్నెపశ్ నోవచ్చాడట, నూ డుదిన ములుంటాడట, ఈయన కువిండివంటలు 

వరనరాన్నము కావాఖట, ఎవకతు చేయగలము వెట్టిచాకిరి, ఈమధ్య 

వమూవీనతల్లి చానివనడు మూ యుంటికి వ. సికిన చే సె వీండినంట 

ఒకరూ పా యచీర పట్టమంకు "పెట్టినారు శొతు. నావాళ కకం ల ఈయనకు 

గౌరవము లేనవ్వూడు ఈయన వాళ్ళం నా శెందుకుంజాలీ గొారవము? 

ఈయన బజారునుంచి వచ్చేలోపుగా ఈకొత్తస్నేచుని జే వైనరాయని 

"లేవగొట్టుతాను, అదుగో! వండుకోతిలాగ వావట్లో హూరుచున్నా డు, 
ese వనే. రానా రానాల నా 
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తివాసిదగిర. వేసివెటిలే పిండినంటలు పౌట (బద్రల య్నేటట్టు తినా 
౧ ) అట ఆది సీత 

లనుకొన్నాడుకాబోలు, ఈయన్ను చేనకో క్రైందు కేమియుపాయము? 

(అబి ఆలోచించు చున్న ది) నే! ఈవనస్నాగము పన్ని చూసాను, 
Hs ఆల 

ఇదినని చేయకసో లే మరొకటి చేయవచ్చును, ఇవ్వుడు నాకు తోచిన 

ఉపాయము సాగినటయినా వీజేకాదు, మగరివడ్నా జస జన్నాలకు 
౧౧ షా 

నాకొంవ శెక్క.డు, నూకాలమ్మాా తల్లీ ! నాకోరిక తీర్చితివా సీకు చది 
డ mo [ a 

నె వేదము సెకతాను, ఇంకా చేతిలోడబ్బుం శు చిన్న వోడిల్ల నుకూడా 
OQ a ళం 

యిసాను, (అని దండము పెటి సన్నిక ల్లువ్మాతము తెచ్చి వడమటింటి 

గుమ్ముము వక్క. గూచ్చుండి పాటపాడచు వాటికి వసుపు కుంకువు 

చెటుచుండును.) 
లు 

(జగ న్నాథము వచ్చిచూచి) 

జగ... (తనలో) నమిటిది ! ఇవ్పుడురవూ+ర మిజాము పాొగ్ధక్కి- 

నది, ఈవిడ వంట వేయకుండా సన్ని కంటికిసా త్ర మునకు వనుపుకుం కొ 

అదుచు కూర్చున్నది: వంట వేయుటకు ఏఠంటిలోయన ఇ నాఉనా రా 
యు బా. చ యై 

యేమి? అదటుుడగా ఈవిడ నాశెవరుగాగూర్చున్నది, ీనుకొ త 
గ) | జట 

వాడను, ఇదినరకు వరి చయములేదు. అటువంటమూడు సంచేహాము 

తేకుండా ఈవిడ నాశచురుగా 'కూదోక్మీవ కం చాలాఅళ్చర్యముగా 

ను న్న్న ది, ఈవి జేమై నా పూజ వేయనాయమట్వి ఆ సూ జేపుటో అడిగి 

wa _ ల Hf ar ర ' 
తెలిసికెందునా? నరివయము లెనిమగ బారి నే నలంకొరించుట ఛాగం 

సడ తదు, అందులోఆడునారెనివలుకరిం పుట బొ _తిగాబాగుండదు, అయి 

నవ్చటికి అజేషోూ 'తేబుసుకొంచా ముసి సాకు మిక్కలి యూ త్రముగా 

నున్న ది, అడిగిదచూ చెదను, 

గంగి నారాయణ. నారాయణ వమిచేతును చెవమా |! సా 

మూట సాగదు. 
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జగ-(తనలో) ఈబిజేదో విచారవడుచున్నట్టున్నది, ఈమాట 

లవ ల్ల నాయా త్రము మరింత హెచ్చిపోతున్నది, ఇకఅడగకొమానను 

(వ్ర) కాశముగా) ఏమిటన్నూ ! మోాేదో విచారవడుచున్నట్లున్నారు 

వెగా నన్నికల్లు ప్నొత్రమునకుకుంకుమ వనపురాచి అలంక రిస్తు న్నారు, 

అ బెందుకు ? పెనా పూజావమిటి మిాయింట్లో, 

గంగ... నాయనా! ఈనంగతి మోరడుగ గూడదు, నేను చెన్న 

గూడదు, 

జగ (తనలో) వమిది! అడుగగూడదు. చెవృగూడదంటు 

న్నది, ఈ వరమరహాన్య మేమిటి చెపుమా ? ఇది తెలుసుకొని తీర 

వను, ((వకాశముగా) అమ్మా! నేనంతోఆ తముతో అడిగినానని 

మిరు కోవగించుకొనక ఇ'జెందుకో చెప్పవ లెనని కోరుచున్నాను, 

గంగ. నామాటవిని నన్ను తమించి వదలి పెట్టండి, నా పా 

వము ఈలాగున బద్దలై పోయింది, మనసులో ఇహము "లేకపోయినా 

చేతితో చేయిస్తున్నది, 

జగ (భయముతో తనలో) ఈ మాటలు మరీచి తముగా 

నున్నవి, నాశెంతిమా తము తోచడము లేదు, మనస్సు వరిపరివి ధాల 

పోతున్నది, (వశాశముగా) గంగమ్మ గారూ! ఈనంగ తేమిటో నాకు 

చెవ్పకపో తే వచె త్రిపోతుంది, కాబట్టి నన్ను వేమించి చన్చవ లెను, 

గంగ---నాయనా! వెవృవలెన నే నాకూ భునస్సులోనున్న ది 

ఈరహాన్యము ఇప్పి కే 'పెనిమిటికి |దోహాము చేసిన దాన నె” తాను, 

వెవ్చకపో తే బహ్మూహత్యదోవ మొస్తుంది, అనేతటపటాయిస్తున్నాను, 

ఈ "రెంటిలో చెవ్పడ'మే మంచిదని నాకుతోచినది, గనుక చెవ్వు 

చున్నాను, వినండి! మావారు అమ్ము వారిపూజ చేస్తారు, అద చాలా 

కాలమునుంచి చేస్తున్నాడు, ఆఅ కు వారునర బలి మ్ముని కోరిన దివలాంటి 

మనిపి. కావాలంటె వచ్చగాదబ్బవండులా గుండవలె నలభై యేండ్లు 
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లోపుగా నుండన లె, మంచి భాహ్మజై యుండన తె, వేవముచదున్ర 

కొన్న వాడై యుండవ లె. ఆలాటి బాహ్మడు ఎంత వెదకినాదొరక లేదు, 

నేటి కాలానికి అటువంటిలత ణాలు కలవారు మోరుదొరికినారు. అందు 

చేత మిమ్మలను దేవతకు మావారు బలి వేయ దలచుకొన్నారు, ఈ 

పొ త్తరంతోతల కాయపగలగొట్టి చంపి అమ్మవారికి నై వేద్యం పెట్టు తారు 

ఆయన పిండివంటవ స్తువులకై బజారుకు వెళ్ళినారు, ఈలోపు గాపా తా 

నికి నన్ని కల్లుకు వసుపుకుంకుము వెట్టుమని చెప్పి వెళ్ళినారు. మోనంటి 

మహానుభావుని ఈలాగు వేస్తారసి నేను మనస్సులో ఎంతో దుఃఖ 

వడుతూ 'వెనిమిటిఅజ్ఞ మోరకూడదని విధిలేక యీవని చేస్తున్నాను, 

నిజము చెప్పినాను, నే నేగలికి పోయిళా నే, 

జగ. (భయముతో వడికి) అన్నా! అన్నా! వీజెంత దుర్మా 

రుడు, కొల బొల్లి, సేమచూవించి తీయనిమూటలు చెప్పి నా (ప్రాణాలు 
౧ య ౧౧౬ 

పుచ్చుకో దలచుకొన్నా జా? అందుకా పిండివంటలు, మాశల్లీ! స్వ్ఫు 

భూ దేవతను. ముహావతినతవు, నీ వుండబట్టి వానలు కురుస్తున్న వి, 

వంటలునండుతున్న వి, వెనిమిటీయాజ్ఞ మీరి నందుకున రకమువచ్చినను 

ననే యని నిజము చెప్పిన ' తల్లివి నీవు, సాపాణమురతీంచు. త్వరగా 
య 

దారిచూపించు పొరిపోయెదను, నాకు కూతురుపుట్టి తే సీవేరు "పెట్టు 

కుంటాను, ఇంకొక జన్నానికి పీకోడుపున కొడుకుని సుడుతాను, నా 
one 

చర్మము కోసి చెవ్వులు కుట్టించినా నీబుఇము తీరదు మాతిల్సీ ! 
లు ౧౧ 

మాతల్లీ ! దారిభూకించు వెకు తాను, 

గంగ_నొయనా! దొడ్డి దారిని వెళ్ళు. అదిగో! దొడ్డితలుపు, 

ఏథి దారిని వారు వెళ్ళి తె ఆయన (తోవలోకనువడి వెళ్ళనియ్యక తిరిగి 

లాకొని వస్తారు, 

జగ.-మంచిడన్నూ! ఆలా గేచేస్తాను, (అని వరు గెత్తును, 
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గంగ. (తనలో) దిట్టమైన పిరికిమందు పెట్టినాను, “జ్ 

హ్నడు ఉరిగిమాడకుండా వరి గర్తు చున్నాడు, నొడపాయముూ 

పారినది, నూశాలమ్ముకల్లికి నామోాద వాలదయ, నే నేం తలా 

యాలాే ఆతల్లి చల్ల విచూపులు చూచి నెర వేద్చుతూంది, 

నుంచి సగ్గుబియ్యము (దాతవండ్లు గోధుమపిండి జీడివవూ 

హాయిగాపూటకొొక్క_ విండివంట వొవ్వున చేసికొని నేనేతింటాను 

మావారొస్తున్నారు, రెండుమూడు బుట్టలుకూలి డాని నె త్తివోా 
పావము సరకులు తెప్పిస్సున్నారు స్నేహితుడు వెళ్లాడనగాే 

యన గుండెలలో రాయి వడుతుంది, 

[(అవ్వుడు శోభన్నాది వవేశించును. 

నోభ-_బసే! ఇవినో నరకులు.' తెచ్చినాను, ఇంకా ! 

న్నా చేమిటి మడికట్టుకోకుం డాను? పా) ధైక్కింది. లే, వడీమా స్పా 

జేడీ? ఎవరితోనై నామాట్లాడడానికి వూళ్లోకి వెళ్లాడా ఈ 

గంగ__(బుగ్గని చెయి బెట్టుకొని) క హాజాసు, మాసే 

చేమిన్నే హితుడండి, ఇంచవివరీతిపు చాద న్తపుమనిషిని నే నె! 

చూడ లేదు, 

శోథ__ఏమి! ఏమి! చేసినా జేబిటి? అతడువాలామం+ి 

గంగ-___మంచివాజే పానము, వాదము, నేను ఈ 

టికి వసుపు కుంకువు వెట్టుకుంటుం కే నాదగ్గరకువచ్చి ఈ రెం 

కికున్నాడు, ఏమిటో విండీవంటలు చేసుకుంటున్నా ముగ దా అ 

ఓకీ నై వేద్యము 'వెట్టుకుందామని యీవని మొదలు పెట్టాను, ఆం 

వచ్చి నన్నడిగాడు, వరాయిమగవాగడువ వచ్చినన్ను వలుకరించి౬ 

నావొళ్ళు తంద ల తింది ఛయవడుతూ ఇడిఅమ్మ వారండి కుల" 

పుట్రింటివా రిచ్చారు, ఇది యివ్వడా నికి పీలు లేదన్నాను, డా 

నామాదకోవ వమువచ్చింది, వచ్చి ఫీ! మోయింట్లో! భోజనము చే 



గయ్యాళి గంగమ్మ (వభాసనము కీక 
. 

ఇటువంటి పాడుకొంవన్నమాట నాకు తెలియలేదు, అని పారిపోయి 

నాడండి, పాక ము వశ్షైడన్న మైనా మనయింట్లోతినకుండా (చాహ్మడు 

కెండుజాముల వేళ వెళ్ళిపోతున్నాడని నాకెంతో విచారముగా ' 

నున్నది, ఎంత బతివూలుకొన్నాను, చివర కీ రాళ్ళిస్తానన్నాను, ఎన్ని 

అన్నా తిక్క-తిరగింది కాదు. మోారేమంటారో యని నా (పాణం 

చ చ్చిపోయినట్టుంది, 

శోథ __అయ్య య్యా! ఎంత వెజ్టీివాడవురా నాయనా నన్న 

డిగితే నేను యిప్సించకపోదునా యీరాళ్ళు! సీ నెంత 'తెలివితక్టు వ 

దాన వే! రాకరాక నాశ్నేహితుడు వచ్చి వెఫవ రాళ్ళు చెండురా 

ళృడిగి తే అంతమ్యాత్ర మివ్వకూడదు, ఇంతలోకియివ్య ననాలనా, నీ 

"తెలివి అలాగే తెల్లవారింది. ఇంతకు ఆ పొత్రమిోలాగియ్యి, ఇది 

వట్టుకొని వొడివెన కాలె నరు గెత్తుకొని వెళ్ళి ముదిచ్చి (బతిమాలి 

తీసికొని వస్తాను, (అని పొత్రముపుచ్చుకొని నరుగౌత్తుకొని వెళ్ళుచు) 

“ఓయి జగన్నాధం జగన్నాధం బ్రిదిగో ప్యొత్రము, ఇదిగో 

ఇదిగో రా రా పారిపోకు పారిపోకు,”’ 

జగ (తిరిగిచూచి గుండె బాదుకొని) ఆ దుర్మార్గుడా అ 

యిల్లాలిధ ర మా యని చే నేలాగో యొకలాగు [పాణాలు దక్కి-ంచు 

కొని బయటవడి పోతుంటే దారిలో వట్టుకొని నన్ను కడ 'కేర్ప్చవె 

నని పొత్రముపుచ్చుకొని తవముకువ స్తున్నా వా? నేను నీకు దొరికే 

వాడనుకాను, పిక్కబలములో నా ద్రజ్ఞ పీకు లేదు. చచ్చిన గచ 

దూడవ లె సీవ్ర లావుగా నున్నావుగనుక నీవు వరుగ త్త లేవ్చ,. నేను 

'నలాకు లాగున్నానుగనుక నేను వరుగ త్తీిపోగబను, (అనివరు7త్తును) 

శోభ... (తనలో) అమ్మయ్య . నా కాయాంసము. వస్తున్నది, 

ఇరక నే వరుగ త్రలేను. పొత్తర మిస్తానురా బాబూ అని నేను బతి 

మాలుతూ వరుగెత్తుతున్నా మొదట యివ్య లేదనే కోవముతో వద్దని 
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వరు గెత్తుచు న్నాడు, నే నేమి చెయ్యను, ఇంతకు నా భార్య "ఇలివ 

తక్కు..వమనివీ. కనుక వచ్చిన స్నేహితుడు నెళ్ళిపోయినాడు. కాక 
పోయిన ప్మాతమిమ్మాని అడిగిన ని ర్భాగ్యుడు ఏడేమి శతెలివిగలబాడు, 

ఇటువంటి ని ర్భాగ్యపు స్నేహితుల నింటిక్షి రానియ్యడము నా జే 

లోవము, పోనీ ! పో లేపోయినాడు, (అని నివ్క-మించును, +) 

— గ 

ఆత్మగౌరవ [ప్రహసనము 

[భోగ రాజుగారు సుందరము (వ వేశించుచున్నారు] 

భోగ--బఒసే ఈరోజునర్మాతి మనయింటికి మురళీధర రావు 

గారు విందుకు వస్తారు, 

సుంద___ముర ళీధర రాన్రగా కెవన్రు? 

భోగ __మరళీధరరాన్చుగారినే యొబుగవు, చాలాఆశ్చర్యం గా 
నున్న బే, ఆయన హైదరాబాదులో మన్సబు దారు, 

సుంద__ముననబు దా దేమిటి, శాణాదారు, మరాళీదారు అని 

విన్నాను, కాని మనసబుదా రని యొన్నడు విన లేదు, 

భోగ-_వంటయింట్లో పొయ్యిదగ్గర కూద్చుండుడానికి సీెకీబం 

తెలుస్తాయి యిటువంటి నంగతులు హైదరాబాదు నబాబుగారు 

ఎవరియం-దె గదయగ లిగి యున్న ట్రయి శే, వారికి నూరు, “రెండువం 

చలు, ము=ండువందలు వెయ్యి యిీాలాగున సామ్మై స్తారు, వారుదో్యో 

గము వేయనక్క-అ లేదు, ఇల్లు కదలనక్కఅలేదు, ఊరికే జీతం 

యింటికి 'వంపిస్తారు. ఈ మురళీధర రావుగారికి నెలకు నాలుగువందలు 
మన్సబు న స్తుంది, . 

.. సుంధఆరాగా! అయితే యీయనను మో రెక్క జెలుగస 

దురు? 



ఆత్మగొరన (వ్రహననము రి? 

భోగ . నేను చన్నవట్నంలో స్తీ డరీకి చదున్రచున్న కాల 

ములో ఆయనకూడ అక్కడకు వచ్చి స్లీడరీ చదివినారు. అవ్వడు 

మాయిద్దరికి న్నే హామైనది, పావమాయనకు కొన్ని చిక్కు._లు నంభ 

ఏంచుట వేత స్త్రీ డరీవరీతు ప్యాను గా లేక పోయినాడు. ఆయనయిస్పుడు 

గోదావరిస్నానమునకు వచ్చుచున్నాండు, నాజేర |వాసినాదు, 

సుంద_._.అయి తే వారెందబు నస్తారు. ఎన్నా ళ్ళుంటారు ? 
భోగ_..వారు కుటుంబములో నౌకర్లతో చాక ర్ల తోవస్తారు, 

వారు గతములో బన చేస్తారు. ేపుర్యాతిమట్టుకు మనయింటికి వారి 

దంవతులను విందుకు వీలుద్రాము, 

సుద వాడ బాగా నంవన్నులు కాబోలు, 

భోగ-_నంవన్ను లని మెల్లగా నంటున్నావా! వాళ్ళశి 

మ్రైశ్వర్యము వాళ్ళ మేడ లంకంతున్నది, ఆవిడకుపాతికి వేలరూపా 

యల నగ లున్నాయి. మనము కాపుర మున్న యో య గైకొంవ 

వాళ్ళగు జ్రాలసాలంత చేదు. 

సుంద... ఆలాగై తే వెద్దస్లీ డరుగారిభార్యనంటూ యేమిన స్తు 

వులు లేకుండా సూసివాయనపు చేరంటాలులాగ ఆవిడయెదుర 

నుం-వోనా ! ఆవిడ ముగముచూడడానిశే నాకు సిగ్గు చేస్తూంది. 

భోగి గ్లేమిటి; సింగినాదం, మనకున్న వస్తు ను లేమిటో 

'వట్టుకుంటాము, 

సుంద---ఉన్న "వేమున్నాయి తడవలాగ మళ్ళో కంఠిఉంది, 

నానుపో వొకటుంది, ఎటువచ్చీ వశ్షైడొక టుంది, 

భోేగ__వడ్డాణముమాట మటచిపోయినావా + 

నుంద__నరి యేనాడో నేను కావ రానికివచ్చినకొ త్త తలో 

యిరవయి కాసులు వెట్టి చేయిం చినారు, . ఈనాటివ జ్ఞాణాలలాగ వట 

కొలా, మువులా, 



లీ పహసననములు = 

భోగ__వఏదో వొక టున్న దిక దా, కాలముగడుపుకొందుకు- 

ఆమెమెదుట దీవపు స్తంభములాగున నిన్ను నుంచోపవెట్ట లేదు, ఉన్నం 

తలో డబ్బు కర్చు వెట్టినికునగలు చేయిం చేను, పీకు నగలు చేయిం చడం 

కోన మేకాదూ మా వెళ్లెళ్ళను పుదళ్ళకై నా తీసుకొనిరావడం చేదు. 

మౌాఅమ్మాా మానాన్నా కాశీయా[త వడతానం కే. డబ్బు "లేదూ 

పొమ్ముని సీకు కంఠి చేయించాను, ఈ నగలుభాలు, చీరలు ని 

మంచివే ఉన్నాయి, దజ్నీణాదిచీరలు రెండున్నాయి, వట్టుచీ రొక 

టుంది. 

సుంద... ఎన్ని నగలు "లేస్తురూ, చెప్పుకుంకే సిగ్గు, 

భోగ _... అయితే యేమంటాను యిపుడు నీవు, 

నుంద._బంగారు వారింటికి వెళ్ళి కట్టు కాసుల వేరు మొపాదీలూ 

చేరు తెచ్చుకంటాను, ఆవిడ వ(జాలదుద్దులుగూడ తెచ్చుకుంటానూ 

ఆవిడమువ్వలనడ్డాణము “తెచ్చుకుంటాను, కట్టువంకీలుకూడ.. సెక్ట్ళూ 

కుంటాను, అవ్వుడు మన గౌరవానికి తగ్గట్టుంటుంది, 

భోగ... నే సీయిష్టమువచ్చినది "తెచ్చుకో, పారేయడమ 

మాత్రము పారేయకు, 

సుంద... పాకేయను కాని నంకేమి చెయ్యమన్నారు 

భేగ__ పూరీ లాడు. వేణీ దూదిశేడా చేయాలి, అన్న 

మాకే తినరువారు, గోధుమరొ శ్రైలు తింటారు. 

సుంద... ఈజేణీలు చేడలు ఎవరు చెయ్యగలరు, మన మూ 
పమూలుకూూరలు తింటారా, 

భోగ__మామూలుకూర లంకే తోటకూర బచ్చలికూ-రా 
వండాలనుకుంటున్నా వాయేమిటి ? వెనరవచ్చళ్లు కందివ చ్చళ్య్ను 

వారు తీనేవారుకారు. వారంతా తీపి గోధుమ తింటారు, 

సుంద__ఆర్ఞులు పిట్టులు "నీను చెయ్య లేను, ఎవరినై సా 

వంట స్రాహ్బుడినిపిలిఫిం చండి కానలసినకూర లునార లు వాడొండు తొడు 
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మన దేశపువాళ్ళె లే 'నేనిల్లాగెనా తంటాలు వడి యే బెండకాయో 

వండి వెడుదును, మన దేశం వున గొడవా కాదను, 

భోగ వారి తిండి యేలా గుంటుందనుకున్నా వేమిటి, మన 
తిండి చచ్చుతిండి, వారింటికి భోజనానికి వెళ్ళి తే విస్తరి వరహా చేస్తుంది, 
వాళ్ళల్లా తింటారు. ఒకరి కాలా నెడతొరు, నే నీవు చేయలే 
నన్నాను కనుక గశేశంగాల్డి పిలివిస్తాను, 

నుంద._నశే కలిపించండి కాని మన చాక లాడి పంపించి 

ఆవీధి నక్కడో అ త్రవసాహే సాబు లున్నారట వది వది శనుతులాలు 

సంవంగినూగై నా నే అగడనూనై నానే "తెప్పించండి, ఓక వది 

అగరువత్తులకట్టలు తెప్పించండి ఒక వది అగరువ్చుండలు తెకప్పించండి, 

భోగ__ఇవన్నీ యుందుకు, 

నుంద.___ఎందు కంటా రేమిటి, అటునంటి వాళ్ళో చ్చేటవ్పటికి 

గుమగుమలాడుతూవుండక మెతక్క-ం పుకొట్టుకుంటూ వుండమన్నా రా 

యేమిటి, 

భోగ_.నశే నీ యిహ్టము. కానలసిన "వేనిటో తెప్పించుకో 

రూపాయ లిస్తాను, ఇల్లు వాకిలి శు భముగా తుడివించు, బూజు దులి 

వీంచు. వంతులుగారింటికి వంపించి రెండు మంచిలాంపుటు తెప్పించు, 

సుంద___ ఆలాగే "తెప్పిస్తాను, కాని మితోఒకనంగతి చెప్పాలి 
వున యి_టికి దిస్ట్వీడత ల్లగ మా యమ్మా మొ నాన్నా వున్నారు, 

we వివుమరా రిలాగా ఆ దంవతు లిద్దరు మున యింటికి 

స్తే కొరివి దయ్యాలులాగ పీళ్ళిద్దజు సిద్ధము. అ శ్రగాప మాయుగారు 

అని నో ఇెప్పుకుంళేు నాకుసిగ్గు అమ్మా నాయనా అని వెవ్వుకుం కే మోాకు 

సిగ, వారున్న శాశ్మేపూ పీరిద్దటు కనబడకుం డావుం కే బాగుండును, 

కోడలుదాన్ని గనుక చేను గిట్టక చెప్పాననుకుంటా కేమో శాని మీ. 

యమ్మా మాట లన్నీ లేకి కూటలు, పనులన్నీ లేకి వనులు, మాసి 

వాయనము ముశ్తె దులాగ వాకిట్లోనుం చుం కే యిం బాగుంటుందా నిక, 
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ఇక మీనాన్న గాడుదూ స్తే నంటినిండా బూడిదపూసికొని అంగో్యం 

ముకటికట్టుకొని కొల్లాయిగుడ్లాకటి మోద వేసికొని ఫాడుమువీలుస్తూె 

వీనుగుల మల ల్లయ్యలాగ విధరుగుమిద గూర్చుంటారు. మో కెంతో 

వంచివారుగనుక ఈలాటి ని ర్భాగ్యపుతలివండులనుభరిస్తూవున్నా లూ 

"కాని మరొక శై తే ఈపాటికి వెళ్ళగొట్టుదుగు, మోయమ్ము వగలు 

చూస్తే రా| తికల్లోకొస్తుండి, అమ్మవారు శివాజేదానిలాగ మొగము. 

నిండావసుపు రాసికొని అర్ధ ణా కా సెడుకుంక ముబా క్లైటుకొని కూర్చుం కే 
దయ్యమా భూతమో "అని వీల్లలు జడుసుకుంటున్నారు ర రోజూను 

మూస్తే అమ్మళల్లి ని చూచినట్లుంటుంది. అబ్బా ? యోావీ శొదిలింది 

కాదమ్నూ, 

భోగ_..విజమే మేమిచేయను. -ఈ దిక్కు. నూాలినముం ౯ = 

యో దిక్క-మాలిన ముండాకొడుకు అంద రాయువు బోసికొని (తె 

కున్నారు వీళ్ళు చచ్చిపోనరుగ దా | చచ్చివో తే నెళ్ళుమంటూా దిన 

వారాలు చేద్దును చాడివెుగం మంటె (బ్రహ్మదేవుడు మరచిపోయి 

నాడు కాణోలు వీళ్ళని, ఇంతమందికి కలరావస్తుంది, పీళ్ళక్షై నా 

కలరారాదు, నువ్వు చెప్పినట్లు ఏళ్ళు యింటికి దిష్టివిడత లే. వీ లెక గ్రా 

" డుంసే అక్క-డ దర్శిదము, పిళ్ళమ్ముకడుపు కాలా వీళ్ళమూలా నె న్నే 

నాకు నెలకు నందరూపాయలకంక3ు యొక్కువ దొరకవు, మా ముసిలి 

ముండాకొడుకు నోరిప్పి మాట్లాడి తే తుంవర లెదటివాడి ముగంనిం జా 
నడతాయి, అస్తమానం నోటమ్ముట చొంగ, నల్లమందుకు డబ్బులు 
తమ్మని జామివళ్ళు లెమ్మని సీతాఫలంవండ్లు తెమ్మని కొల్డముం డా 

కొడుకు లాగ పీక్కు. తింటాడు, ' 

సుండ_..నరి మా రాొాయననూకు మూాశెుు. మో యమ్మ 

మూ'కుజుంగరు, అ సమానం అరిసె లొండుకుందామసి, మిన నరొ కు 

కాల్చి వెట్టుమని వీండి చేయుమని అట్లొండుమని వీల్చి ఏిండెడుతుంది, 

నీదోనొకట _స్తమానంనోట్లోఅడుతూవ్రండాలి. ముసిలిదదవునా! అదేమి 



= ఆత [గ “రన (నవాననము 41 

తిండో అ బేమిలోక మోకాని యెంత పెట్టినా చాలదు, అమ్మవారికి 

కుంభము తోడి నట్టు తోడాలి వి స్టరినిండాకు కడుపువకు తింశు అమే 

వించకూడ ను, కాని వక్షైడుకూర, వన్టైజునసప్పూ, నెయ్యి, జుట్టు 

కోవడమే, కంచంనిండా చిక్కని మజ్జిగ పోయించుకొని గడగడ 

తాగేస్తుండి. . అది కడుపోకాలవోనుకుగో నాకుతెలియదు అంత 

ాశాకరముం'కే అనహ్యముసునూ, 

భోగ. అరిసెలు చేసి అట్లొండి యీ మాసలిముండకు వెట్టి 

నా కొంవంతా గుల్ల చేస్తూన్నావు నీవు. అడిగినవబ్లా వెడతారా, 

ఎన్ని వెట్టినా ఆ జిహ్యూచావల మణగదు, 

సుంద.__వెట్టకపోతే. నా వరువుుంటుంచా  గుడ్డుపికుతుంది 
వూరందజితోను ఇెప్పినస్తుంది, ఎంత ముందున్నా న లేను ర్యాద లేకుండా 

మూూట్లాడుతేంది వదివుందికోను య కూతకాదు ఆకూత గాదు, 

తేనకుక ట్టుకుం దుకు గుడ్డ లిన్య లేదట. ఏమైనా చేసివెట్టడము "వేదట, 

తానుకస్థవ డి సిళ్ళవిం' జలు మోసి అంద జియిండ్రలోను బాకిరీలు చేసి 

విరాకుచదున్రు చెప్పిం చిందట మిోరెవ్పుడో వారాలుచేసుకున్నా రట, 

ఆ మాటలు విన్న వ్పుడునాకు శిర చ్చేదమైనట్లున్నది, నేను కలకల్లా 

డుతూ మహాలమీలాగ సగలు "పెట్టుకొని చేరంటానికి వెడితే వంగ 

చేకిలాగ నాతోగూడా తాను సిద్ధమవుచున్నది, వచ్చింది నోరు 

మూూసికొని వూరుకోవచ్చునా ఊరుకోదు, ఊరుకోక అక్క-డమ్మ 

లక్క_లకు నన్ను చూపించి యిదిగోనమ్ము నాకోడలు మీోరంతా 

చద్ధన్న మెట్టి "వేడన్న మెట్టి బట్రిచ్చి పాలిచ్చి జీతం చందాయిచ్చి 

చదువు చెప్పించి చాగుచేశాడు గనుక మావాడింత బాగువడ్డాడమ్మాా 

చాలకు: నూరురాపాయిలు తెచ్చుకుంటూన్నాడని కూస్తుంది అల్లా 

శఈవ్ఫూడు నాకు చచ్చిపోయినట్లుంటుంది, అప్థూడు బండక _త్తి పెట్టి 
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నాలిక తెగ్గాయ్యాలని వుంటుంది, నాకుఅ త్సగాశె తే అయింది కాని 

తనకి తోచకపోతే వొకరు చప్పి తే వినవద్దు. అంత మొండితన మేమి 

టమ్మ అంతదిక్క మాలిన బుద్ధులా, 

భోగనిజంగా ఆలాగంటూంచా (వతిచోటాను, ఈముండ 

చచ్చిపో తేనేశాని మనకీవ్రూళ్ళో  మర్యాదదక్క-దు, వారాలుచేసి 
కొన్నాను నేను ఈ వరువుతక్కు_వ వెధవమూలాన్నే నాకీవారా 

లొచ్చాయి ఎవ్వుడో చిన్నవ్వుడు జరిగిన నంగతులు ఊరంతా 
మరచిపోతుంపే యీ యనకతనక ముండ వెళ్ళి మల్లీ శెలుకు 

తూంటుంది ఈ వర్యాయము వదిముందిలో యిటువంటినూటలం కే 

యింటికి నచ్చిన తరువాత గఠిశుకాల్ళి వాతలుజెట్టు, పాత వాళ్ళ 

మాట యెల్లాగున్నామా కొత్తకారు న్లీడథ్ల వుద్యోగ స్తులు నాకోట్లు 
సాబూట్లు నాజరీ కండువాలు సొ గుజ్జ 'పుబండిమాచి నేనాగర్భశ్రీమం 

తుడ ననుకుంటున్నారు ఈముండ నన్ను యేలి నాటిశనిలాగ వట్టు 

కొని వదలడం బేదు నే యిన్వుజేమి చేదామం టొవు ! 

సుంద. చేసేదేముంది ఈ వేళ ర్యాతివాళ్ళువచ్చినవ్వుడు వీరిద్ద 

రిని కనబడనద్దని గట్టిగా చెప్పండి చారు భోజనముచేసి వెళ్ళినతరు 

వాత భోజనము చెయ్యమనండి, 

'భోగ.._నరే ఆ మునలిముండతో నీవు చెవ్వు ఈ మున 

లాడితో నేను వపు తాను వడీ బాకలి కుజ్రైడు? 

ఓరి జరిగా, ఆ మునలాయనిల్లాపీలూ 

(అప్పుడు తండియైన నారవరాజు (3 వవేశించుచున్నాడు] 

నార. (తనలో) ఎందుకునాయనా మూావాడింత దయతో 

కబురంపించాడు? మున్న క వ్వుకుందుకు వక్క-కు బట్టలు లేవని చెప్పి 

నాను అవి తెప్పించాడా యేమిటి 'చెవ్హమా, 
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భోగ వమ య్యాయి ఒక్క మాట చెబుతున్నా నువిను, ద 

రోజున ర్మాతి మనయింటికి గొవ్పవారు భోజనానికి వస్తారు. 

నారన చే రానియ్యి నాయనా నంతోమ'మే, 

భోగ... చెస్చేమాట పూర్తిగా వినక తొందరవడి చస్తావెం 

దుకు, సీ నంత వమవడకి కావాలి వీ దుఃఖ నువడికి కావాలి + 

నార-..వమన్నానుంా నాయనా ఇంతలో కోవవడుతావు. 

ఖోగ.___కోవము లేదు తావములేదు, నోరుమూసికొని ఇధవ . 

జకేలావన పేలక్ విను, ఆయన మనయిటికి వచ్చినవ్వుడు యీ పాడు 

"వేవంతో ఆయన యెదరగ కనబడకు. గొడ్డుతోళ్ళులాగ గుడ్డలునీవును 

ఇంటికి ఇద్దొొచ్చినా విన్నొచ్చినా చీడపాక్కు లు గోక్కుంటూ సిద్ద 

మవుఆావు.. 
నార... నాయనా గొడ్డుతోళ్ళంటి గుడ్డలు కట్టుకుంటా నని 

ఆమేవిస్తావు శుభమైన తెల్లని గుడ్డలు కొని స్తే నేనుకట్టుకోనన్నానా 
తలంటుకుంటాను రా నాయనా అంజే మంగలాడికి నాలుగు డబ్బు 

లియ్యవు సీమరదళ్ళు నదినెగాద్లవ స్తే చీరెలిస్తావు మా యమ్ముకు నీ 
భార్య వదిలివేసిన పాత చీళ్లేకాని కొత్తవి కొసియ్యవు సీబావమరుదు 

లకు జరీకండువాలు శొలువలు కొనియిస్తావు కాని నాకు కవ్వుకుందు 

కొక నూలుదువ్చటియైనా కొనియ్యవు బజారునుంచి కూర తట్టలు నేనే 

మోసికొని రావాలి కాని యింట్లో చాకలిభాడున్నా వాడిచేత సీ 
భార్య మూాయిం చదు నేనెక్క_డై నా అడిగి తెచ్చినఅంగోస్తా)లు కట్టు 

కోవలసిన చే కాని చచ్చినా సీవ్చుగాస నీభార్య కాని యియ్యరు గా 

యెందుకు తెచ్చుకొన్నావని నీవు వెళ్లామును తిడతారు నీవు, వెట్టవు 

"తెచ్చుకొని తిననియ్యవు వైగా ఆలావున్నాయి యీలావ్రున్నాయి 

అన ఆమేపిస్తావు వమివేయను నేను ? 
_భోగనోరు ముయ్యి, మాలముండాకొడ శా సీక్లీ మధ్యను 

చెవ్హూడాబ్బలు లేక వొళ్లుపొగ రెక్కింది సీ వెధవపంచాంగ నా దగ్గ 
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ఇఇెవ్చవద్దు ఆయన వచ్చినవ్పుడు నీ చెదర కనబడ్డావా నరికిపా రేస్తానూ 
జూ గత ఆయన వెళ్ళండా కా సావీడివక్క-ను ముట్టువాళ్ళగ దిలో 

కూర్చో పో నోడు మెడపావం శే) జాగత వ న్లేరాలనా క్షుస్తా, 

నార __(తనలో) ఆ భగవంతుడు నాకు ఇావు పెట్టాడు కౌడాు 

ఇటువంటి కొడుకు చేతిలో (బతి శేకం శే చ_ఫే మేలు (అని వెళ్ళి 

ఫోవును) 
సుంద... చూశా రాలదు ర్యార్షం ఆయనను చేనుకూడా సాదిం 

వానట నన్ననుకుం శే పుచ్చి పురుగులోడిపోతారు. 

భోగ__ఆవనికిమాలిన ముండాకొడుకుతో శుబుటి వెద్దవా 

డన్న మా కుకాని ఉచ్చనీచాలు "లేవు నాకోవ్రపాయము తోచింది 

అది బాగుంబేమో విను (అని చెవులో చెవ్వును) 

నుంద__చాలావాగసుదీియుపాయము అల్లా చేద్దాము, 

భోగ నే యిన్ నివింట్లోకి వెళ్ళు చివృడంమా్య(తము 

ఇవ్వు కనబడవద్దని, ఒక వేళ _దెనవశముచేత కనబడితే ౧౫౨ా 

యుపొయము బాగుంది నేను నంట బొహ్మడికి కబురంపిస్తాను. వం 

తులుగారింటికి  కబురంవీంచి మైడారు వెండిగిన్నెలు "తెప్పించు, 

ఏై తే వెండరిటాకుకూడా తీసికొనిరా నేను వెడుతున్నాను, 
. [అని న్మిమ్మ-మించును.] 

లం |] vee 

రంగము 2 

[మురళీధర రావుగారి భార్యయమునా బాయి సుందరమ్మ 

(నవేశించుచున్నారు. ] 

నుంద__మోరు మా యింటికి దయ చేసినందుకు నాకుచాలా 

నంతోవముగావుంది. గోదావరిస్నానం వేరు పెట్టుకొని నచ్చినారు, 

థాని వెయ్యి వరహోలిచ్చినా మాయింటికి రారు. మా ఫూరురారు. 
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యము .మావంతులుగారికి మీవంతులు గారికినిని _డాజో_స్థీ 

వుంజెనని చప్పారు, ముఖ్యంగా మిమ్ముల్ని చూసే దాని. వచ్చాను, 

చేను, చూ స్తిని నిండాసంతోవమెంది, ఈ యిల్లు మోచేనా రూ. 

సుంద... ఆ! మాచే. 

యము మో అ త్రమామలున్నారా, 

సుంద... లేరండి పోయినారు అంత భాగ్యముకూడానా మాకు 

వారిద్దదవుం కేవైన గొడుగులా గుండును, పువ్వులతో పూజచేసు 

కుంటూ న్రందుము, 

యము. ఈన| జపొళ్ళదుద్దులు యెంతకు చేయింఛారమ్మా 

సుంద... మూడువందల యబై రూపాయిలు, 

యయము.....ఇ9 చేమిటండీ, నిండాచిత ముగావుంది, 'వెయ్యిరూపా 

యలు జెడి తేశానినాకురావు, ఇంత చవుక గామి శేలావచ్బ్చాయమ్మూ 

సుంద __ (తనలో)దిక్కు_మాలినకర్భం,. ఎరువు తెచ్చుకొన్నవ్వు 

డువాళ్ళను కరీచెనా అడిగినాను కాను, (వ్ర కాశముగా) మావారు 

మొన్న ఒక కేసులో చెన్న పట్టణము వెళ్ళిళొనుక్కొ. బ్ఞారు కరీ'ెంతో 

'నేనెలుగను, మూడువందలయా బై యున్నాయని నేననుకొన్నాను, 

యము._-(తనలో) ఈనంభావణచూ స్తేయీన గ లెరువు తెచ్చు 

కొన్నట్టుంది ((పకాశముగా) ఈ మొహరీల చేరెంతకరీదమ్మూ, 

సుంద = మోహారీలపేరాండి ముహారీలచేరు ఇది మాల త్త 

గారిదండి, 

యము .. అబ్బా మోట త్తగాకకి చాలానగలుం డీవి కాబోలు, 

(అవ్వడు శేలుకుట్టి యేడ్చుచు అత్తగారు (వ వేశించుచున్నది.) 

అ _లృ---అమ్ముయ్యో | నాయినో చచ్చాన క్రోయి తేలుకుట్టింది 

సుందరమ్మా సీమరాలాన్ని కుట్టిం చేఅమ్మాు. వా రెవరోవచ్చార నివిడక 



లగూడుచాటున కరారోమన్నా వు, అక్కడ తేలుకుట్లి చచ్చానేఅమ్మా 

మం చేయించ వేతల్లీ, (పాణము పోతూం చే, 

యము. అయ్య య్యా! ఎవరండీ యీముసిలావిడి పావము 

వెద్దము_త్తయిదువు, పార్వతీ దేవిలాగుంది, 

సుంద___గ జీశం గణేశం. ఆవిడనవతలకు వంపి చెయ్యి, 

యము___ఎవరండావిడ 1 

సుంచ__మాయింట్లో వంటలక్క-ండి, చిన్నప్పటినుంచి కని 

పెట్టుకుంది. ఇప్పూడేమి చేయకపోయినా యింత అన్న వస్తాలిచ్చి 

పోపి.స్తూన్నాము, 

యము చాలామంచి వారుమోరు, ఈరోజులలో యిల్లాపో 

పీంచేవారెవరు, 

అత్త-_-సుందరమ్ముతల్లీ! జబ్బలో కెక్కి. చేఅమ్మాూ, గునవం 

పోట్లు పొడిచేస్తూంది, 

సుంద. గణేశం చూస్తా వేమిటి ఆవిడననతలకువందించమం శే 
గణే._వమిటండి! అ త్తగారొచ్చి 'తేలుకుట్టి 'యేడుస్తూం కే 

అవతలకు గంటమంటా ేమిటి ? 

యము... ఇ దేమిటండో యి అ తృగారంటాడేమిటి, ఈవిడ 

మాయత్తగారా 

అత్త-___అవునమ్మాూ ! అ తృగారినే. 

సుంద (తనలో) పీడమ్ముక డుపుకాలా |! యూాగశేశానికి బుద్ధి 

లేదు. -ఈఅ త్త గారుముండకు బుద్ధి చేదు, ఈవిడ 'వెళ్ళిపోయినతరు వాత 

నిజంగా గరిటకా లేసి వాత వేస ((పకాశముగా) అ త్తగారుకాదండి, 

మూాఅత్తగారు చచ్చిపోయి యిరవయేళ్ళయినది,  మాఅత్తగారు చ 

చ్చిపోయినప్పటినుంచి యిీవిడ మాయింట్లోనుండి వంటచేసి చెడుతూ 
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వంకే ఆపిడను అత్తా అని పిలుస్తాము... ఆవిడ మమ్ము మేమే అం 

టుంది వంట భాహ్మణుడు కొొ త్రవాడేకనుక అత్తగారనుకున్నాడు, 

వై గాయీవిడకు మతి లేదండి. తింశే అ జేతినడం నవ్వు తేఅ బేనవ్వడం 

యేడుస్తే అ'జేయేడవడం, ఈవిడ వెట్టైిదనడం చేశను నిజంగా తేలు 
కుట్టినదో లేదో సం చేహ మేనండి. 

అ త్ర__నారాయణ నారాయణ యి దేమికర్శ మే! కిట్టక పోతే 

కిటనట్లు. డు గాని "నేను వెణిడాన్నా ! మొాయింటో వంటలక్క_ నా? 
ఓ) ౧ ధం. (aa) 

అమ్మా! మీరు మహోలక్ఫీనంటి నారు, నేను అందంగా లేనట, మూ 

వంటివారు వచ్చె కనబడకూడదట అందుచేత పిడకలగూడు చాటున 

కూర్చో వెడితే అక్క_డ నన్ను లేలుకుట్టింది. భోగరాజు నా కొడుశే 

అమ్మా, ఈయమ్ముతల్లీ కావరానికి వచ్చినవ్పటినుంచి నేను నా 

కొడుక్కి. దూర మైపోయినాను నోటినిండా అన్నం లేదు, కట్టుకుండా 

మంజు బట లేదు, వె గా వెటిదని సేశెటారు, 
అ రె . (=) ల 

సుంద... మాటలన్ని విచ్చిమాట లేనండి మతిస్థిరము చేనిబా 

భ్ ఎలో మీరెందుకు మాట్లాడుతారు, ఇప్పుడు మిమ్ములినికూడా తిడు 

తుంది. 

అత్త__వంటలక్క-నై తే అయినానే మం చేయించ వే చంక 

లో శెక్కి ౦ జే, 

సుంద... అమ్మాయో ! విచ్చి దాంతో యేమిటి, మనవువతల 

ళ్ళి ,కూర్చుందాము. రండి, 

యము... అయ్యో ! పొవము! వెట్టే డేశానివ్యండి తేలుకుటి 

బాధవడుతుంకు మందు వేయించక పోవడం యేమిటమ్మా ( 

సుంద... అయ్యో ! మిోారెరుగరండి ఆవిడనంగతి, వొతిస్థిరము 

తేక రోజూ తేలో జెణ్ట్ కుట్టిందంటుందండి, 
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యమా... (తనలో) ఈ యింటి చరి|తం"తా యేదో నాటకము 

లాగ కనబడుచున్నది. నాకు డాబుదర్చము యొక్కువుంది, (అని 

సుందరమ్ముతో వెళ్ళును, ) 

అలాల fr 

రంగము ర 

[(అవవాడు మురళీధర రావుగారు, భోగరాజు గారు, వ వేశించు 

భోగ.__తవుణ దయ చేయడం నూకు వరమానందంగాన్రంది, 

మనము వెనక చెన్నవట్టణంలో కలుసుకొన్న తరువాత మళ్ళీ మన 
మీదే కలుసుకోవడం, 

ముర.___ఎన్నో సారులు ననిక్క_ డికి రావాలని (వయత్నంచేసి 

నాను, కాని నిండా వనితొందర చేత సాగిందికాదు, కాని నేటి. 

(పొ్తంవుంది, మీ కోస్టులోక ల్లా చెద్దప్లీడ రెవరండీ, 

' భోగ... వయస్సు చేత 'వెద్దలు బాలామందున్నారు, క్రొొందణు 

పొడుగ్గా కాడి చెట్టంత చెద్దలుకూడా వున్నారు, వదోవుసిపూసి చేశేడు 

కాయ చేసి రెండులతులు నంపాడించిన వాళ్లూ వున్నారండి, కాని వువ్వు 

వతిలేదు నోటంట ఒకడు సరిగా (కాగెగ్గామినేవను జేయ లేడు, 

జడ్లీగారికి న చ్చేటట్టు వాదన చేయ లేడు. నన్ను నేను చెవ్వుకొన్నానని 
జ A) : 

మోరనుకోవద్దు, నేను నుంచున్నానం'కు యెదర పార్టీ ప్లీ డరికి గడగడ, 

నేనాద్ద్య మెంటు చేస్తూం కే తియ్యసీటికి చేవెక్కి_ నట్టు జడ్జీ ముసిముసి 

నవ్వులునప్వి యింకా చెవ్వమంటరాంటాడు. (కిమినలు కేసు పుచ్చుకు 

న్నానంమేనాదినార్థ నుతడాఖా నేనుబవియల్ ప్యాన యాను కానుకానండి 

ప్యానయి తేనా మైకోద్టులోకి వెళ్లి ఆ చెన్న వట్నంలోవున్న అయ్యంగా 

ర్లను అయ్యర్లను అవతలసార్బో పట్టక పోదునాః అయి కే యీపార్టీ వె 
౧ య ఠి వం 

ధవల శెంత బుద్ధి లేదో కాని ఒకరు మనదగ్గజుకురాక అంతా ఆ పాత 
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వీనుగుల చుట్టూ తిరుగు తారు వాళ్ళ మానపుమాటలలో నడిపోతొ 

రండి వునముల్లాటినాటలు చొవ్పము., 

ముర... తెలివి తేటలు లేకపో తే వాళ్లదగ్గట కెందు 'కెడ్డారు 

పొరీలు, 
అ | 

భోగ __ యూడోంట్నో సాక్ మాకు తెలియదండి డేరార్ 

సీ కెట్సు. కొన్ని రహాస్యాలున్నాయండి, పార్టీలను తీస్కువచ్చే 

'యేజంట్రుంటారండి అక్కడ. మనకల్రాంటివి కిట్లను 
లం ॥ య CA) 

మురసనరే యిక్క_డసితిగతు అలా గున్నాయో మాకేం 
థి య 

తెలుస్తుంది, శ 

[అవ్వుదేడ్చుచు తల్లి గంగమ్మా (వ వేశించు చున్నది 

తల్లి _..అమ్మ య్యా! జబ్బల్లో శకెక్కి_ం౦ది (పాణాలు పోతూ 

ఛాయలు, 

[అవ్పుడు గదిలోనుంచి తండి నారవరాజు (వ వేశించుచున్నాడు] 

నార._..వమి కే యేమిశే "తేలు కుట్టిందా అయ్యో అయ్యో 

మందు వేయించ బ్బా యీ మందువేయుంచు మందు వేయించు, 

ముర.__.ఎవరండి వారిద్దరూనూూ, 

భోగ మైకుకు, 

నార. ఏమిటి "నేను కుక్క_నంటూన్నాడా ? 

ముర లేదండయ్యా | కుక్క...న లేదు, మిరు వారింట్లోవంట 

చేశవారనిచప్తూన్నారు. అందులో తప్పేమో లేదు, 

భోగ... (తనలో) ఏళ్ల మ్మక డుపు కాలా ఏళ్ళిద్దణు సిద్ధ్దమయి 

నానే సమయానికి గుట్టు బయబువడిపోయింది. ఏమిటుపాయమిప్పుడు, 

నార ఏమిటీ | 'మేమిద్దణము వంటవాళ్షవమని చెప్పాడా వీడు 

మాతోటి, వేను వంటవాడి నయితే ఏడు నంటలవాడికొడుకు. నేను 
కుక్క_నయి శతేవీడుకుక్క.. కొడుకు, దీనిలో రహాన్నం వెపు తావినండి, 
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ఇదిగోఇదిపీడమ్మ, వీడమ్మ మొగుణ్ణి నేను అదివీడిక ల్లీ నేను వీడీతండిని 

నని చెవ్ప్వుకుంశే సిగ్గట: వీడి కవమాన మట, అందు చేతవంటవాళ్ల 
మని చెపుతాడు, మోనంటిగొవ్నవాళ్లు వస్తే మేముక నబడకూడదట, 
అందుచేత దాన్ని పిడక లగూడుదగ్గ అ కూన్చోమన్నాడు నన్నీ ముట్ల 

గదిలో కూర్చోమన్నాడు పోనీ వాడికంతకష్టంగావున్నవ్వుడు మన 

మందుకు కనబడాలని ఆలాగే కూర్చున్నాము, దీనమ్మక డుపుకాలా 

యా 'జేలివ్చు జే కట్టాలా, అందుచేత అది యివతలకు రావలసి 

నచ్చింది, నేను ముస త్రి అందతిళ్ళల్లో వాకిరీలు చేసి సీదకాసులు 

వట్టి పొత్తరలువట్టి నంభావనలకు వెళ్ళి కష్టపడి ఏడికి చదువు చెప్పిం 

చాను, (అందు చేత చేను వీడి! తం డిగావుండడానికి తగనట, మాటా 

డితే 'చంవకాయలు కొడతాడు, బూతులు తిడతాడు ఇక నే నిక్క- 
డుండను, నెలవుపుచ్చుకుంటాను. రాజే నేను మందు వేయిస్తాను, 

(అని యిద్దణు నిమ్మ )మింతురు 

ముర. ఇ దేపిటండీ ఆమునలాయన జల్లా అంటాడు, వాళ్ళు 

మో తల్లిదండులా ? మోతల్లిదండులు లేరని చెప్పాకే వీరెవరు ? 

భోగ వాళ్లు మాతల్లిదం డులు కాొరండి, మాయింట్లో 

వంటల వాళ్లు మావాళ్లు చచ్చిపోయినారు. చిన్నవ్చటినుంచి చనువుగా 
వుండడం చేత అల్లా అంటారు, వాళ్ట్లువిచ్చి వాళ్లు వాళ్ళమాట పాటించ 

కండి, 

ముర___..(తినలో) ఇచేదో మహామాయ గాన్రంది, అవృద్ధులు . 

నిజంగా తల్లిదండుకై య.౦ండవచ్చును. పార్వతీవర మేశ్యరులులాగ 
మంచివాళ్ళలా కనబడుతూన్నారు. అయినా మన కెందుకు, (వకా 

శముగా) అయ్యా, భోజనాలైనవిగనుక యిక మేము సెలవు పుచ్చు 

కొని స్మత్రములోనికి "వెళ్ళి వడుకుంటాము, 

భోగ__-చి త్రము, 

(అందణు నిష్క- )మింతురు) 

rf అజా 
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[అల్లూరు రాఘనరావుగారు ...పుగోహితు(డై న చిదంబరదీథీతులు 

గారు (సవేశించుచున్నారు] 

రాఘ... ఏమండి, దీవీతులుగారు నేను చెప్పినమా కేమి చేసి 

సారు, మా దామోదర రాను జాతకము సరిగా (వాసినారా లేదా ? 

నేను మాతో చెక్చినమాటలు జ్ఞావకమున్నవా? వాడు, మన్గధ 
సంవత్సర ములో జన్మించినాడు, వె శాఖమానసన మని జ్ఞావకము, తిథి 

వారనతుతములు జ్ఞావకము లేదు, జ్ఞువక ముం కేమి లేకుం కేమి, 

ఏదో మంచి తిధి చూచి (గ్రహము. లన్నిటిని ఉచ్చదశలో పెట్టి 

అఖండ యోగము వశేజాతే కము (పొయండి, ఆ సంవత్సరములో 

కుదురకపో శే దుర్చుఖి సంవత్సరములో పుట్టినట్టు (వాసినానరె, ఒక 

యేడు తక్కు.నవయిస్సులాగాకూడా కనబడుతుంది, ఈ యాడ వెండి 

వాండ్లు నరవట్టము, "తెలివితేటలు, సాం్యవదాయం చూచుకోడం 

చేదు, జాతకం తే, జాగకం తే అంటారు, అందుచేత మంచిజూతకం 

వాసి వాళ్ళ మొఖాన పార వేజాము, 

చిదం_తవు సెలనై లే (నాయక మానుతానా బహుశా 

మన్ఫభలోనే కుదరవచ్చును, లేకపోతే దుర్ముఖలోనో అంతకు కుదు 
రక పోతే హేవిళంబిలోనో వేసాను హేవి? వ చే వ 
యిప్పటి కిరువది యేం డ్లే వుంటాయి, గొన్న కుటు చలో వీల శకి 

శెండేళ్లు తక్కు_వ్రుంకే మంచిది, నయ సెకు 

వాడుగదా యిరువదిరెండేండ వర కెందుకు | సరి 
లొ ఉంది జా, 

తారు, Date 8088. 
4 i 

వీల 



సలి వహనసములు - 

రాఘ-వహవ్వా! వహవ్యా! బాగుంది హేసిళశంబిలో వేయండి, 

జాతకం యీలా గుండా అనుకొన్నారు. అన్నిగహము లుచ్చదశలో 

నుండాలి, విద్యాస్థానం పశ _న్షంగాఉండాలి, ధనజాతక మైయుండాలి! 

ఆపే డ్గుమాన్ట్రరు ఈ యేడు సూ్కూ-లుక్షై నలువరీకుకు వంవించక పోవ లె 

ననుకొన్నాడుకాని, |కిందిమాక్ట్రరులలో యిద్దరు కాస్త మంచివాళ్ళు 

న్నారు. ఇద్దరికీ చెరొకవందుం ధాన్యం పారేసి మార్కు... లెగ్కు-వ 

వేయించి వరీకుకు వంపించేటట్టుచేశాను, మిజాతకంతో సంపూ రను 

తుంది, 

చిదం.... జూతక మెంత 'సేప్పుగాని (వాయడం, “రేపుదయం వటు 

కొస్తాను, కాని యివృుడోకమాట చెవ్పడాని కొచ్చాను, గోవరాజు 

నర హారిరావుగారి దగ్గరొ కాడవపిల్ల యున్నది. ఆవిలను మాయ బ్క్బాయి 

కియ్యన లెననివా రాలోచించి వారిపురో హీతుడిని సంపిం చారు, ఆయన 

పీథియరు గుమీద కూర్చున్నారు, 

రాసు. వమీటీ ! వీధరుగుమోద కూర్చున్నారా ? ఆమాట 

ముందుగా చెప్పావు కావేమయ్యా, జాతకవిషయములో మన మను 

కోన్నమాటలు కొంవతివ్వి ఆయనకు వినబడ చేదుక చా, 

కో అరుగుమాద చివర కూర్చున్నాడు, చిదం._ అబ్బే! ఎక్కడొ 

ఆయనకు వినబడ లేదు, 

రాఘ._నశే ! అయితే ఆయనను తీసుకొనిరండి, 

చిం. చిత్తము. (అని వెళ్ళి రాయస్పఅవథానులు గారిని 
తీసుకొని [వ వేశించును,) 

రాఘ... దయచేయండి అవవాన్లుగారూ ! సమస్కా.రము, 

చిదం.... వీశేనండి రాయప్పాన భాన్లుగారు; గోవరాజు నరహరి 

వాత బరి పురోహితుడు, సోడశ క ర్మాధి కారి; సార రంలో 
FE 

రొదుట సీరదరనిలబడ చేరు, స్వాభ్యాయంగూడాగట్టిగా వచ్చును, 
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రాఘ---అలాగా ! విన్నాముగాని దర్శన మెప్పూడు చేయ లేదు, 

చిదం—_నర హరిరావుగారికొమా రెను మనఅబ్చాయి కియ య్య 

వలెనని యుేశమున్నది, ఆవనిమోద పీరు దయచేసినారు, 
రాయ-=-_చి త్రము ఆవనిమోద నే నేనువచ్చినాను, గోవరాజు ' 

వారంశే దేశ ప్రఖ్యాతులు అల్లూరు వాం పే. అంతకొంశు (ప్రసిద్ధులు, 

అందుచేత మోరుభయలు వియ్య మంది కే జనకమహారాజు దశరథ 
మహారాజు వియ్యమందినట్లుంటుంది, 

రాఘ... అబ్బో! అబ్బ! ర్మాతీవగలూ నిదాగహోరం లేకుండా 

పీక్కు తింటున్నా ర ండినంబంధ ౦కోనము నబుజడ్జీ గారుకోదండ రామయ్య 

వంతులుగారు తమావిల్ల నే యిస్తామంటున్నా డు, డి ప్రీక లెక్టరు గోపాల 

గారు తమవిల్ల ను చేసికొమ్మ్హుని బలవంత నెడుతున్నారు. భ[దంచేట 

జమిోంచాదగారు మాతో వియ్యమంది తేచాలు మావిల్ల నేలాగైనా 

మోలో వడేనుకొండి యని వర్శమానంమోద వర మాన మపు 

తున్నారు. ఉత్త రాలొస్తున్నాయి మనుష్యులొస్తున్నారు, ఎన్ని వేలు 

కావ లెనంకుఅన్ని వేలు వరదథీణయిస్తామంటున్నా రు, బాలతోడుగు 

వెయ్యిరూపాయలునగలిస్తావుని కొందరు, రెండు వేలిస్తామనికొందలు 

మూడు వేలిస్తామని కొందబు బతిమాలుతున్నాథ, 

చిదం-_అన్రుననును, వీళ్ళకు జవాబు చెన్ప లేక (సాణమువిసికి 

పోతున్నది, 

రూయ... రౌ ఘన రావ్రువంతులుగారి. నంబంధమం కే యెనరు 

వదలి వెడు తారు? ఇటువంటి వదవుగలనంబంధము తల్ల కిందల తనను 

చేసినా దొరుకుతుందా + మతో వియ్యమందడాని శివ రద్భస్థ ము 

చేసికొని పుట్టారో వారికి లభ్య మాతుంది, 

. విదం___నిజమే! “ని య్యోగులలో అల్లూరువారం కే చేశ బే ళా 

లుజేవమోాచిన వారు స్థితిగతులుచూ స్టో చాలగొవ్ఫవి, సాలుకు నా, 
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లుగు వేలరూపాయలు భూములమిోాదన న్షవి, కొడుకవక్క_ంటికి పయి 
రూపాయలు ఆస్తి ఇదంతా రాఘవ రాన్రవంతులు గారి స్వార్టిత మే 

ర్రెదిగాక మువ్పదినలుబది వేలలా పాయలువడ్డీకితిడుగు చున్న వి. వదిజేల 
రూపాయలు జవాహరి వున్నది. సాంపదాయము మంచిది. పీరు 
దంవతులిద్దరు మిక్కి-లీయోగ్యులు, ఈకాలపువార కారు, పిల్లవాడు 

లతణమైన వాడు. చదువులో సీమమిర వకాయ, ఈలాటినంబంధందొరక : 
మం శేుదొరుకతుండా? శఈపిల్ల వాడిజాతకం అఖండ జాతకం జూత క 

రీత్యా చూ శే పాకోరు జడీవని చేశేటట్టున్నాడు, పా రా 6 జ nN) 

రాయవప్ప.....అందుకన మేమంతా య్రీలాపాభేంయవడడం. 

రాఘ... అయ్యా | అవధానులుగారు తనరు (శమవడి దయ 
జేసినా, వం చెవ్పడానికి నాశేంతోచడం లేదు నరపహారిరావ్రువంతులు 
గారిసి నే నెరుగుదును, గోవరాజువారికీ చూషకాగాజా యిదివరకు 
సంబంధము కలిసింబే. మాపిన్నత్తగారి మనుమడికి . గోవ "రాజు గారి 
వీల్ల నే యిచ్చారు, అయితే వకటిరెండు చిక్కులున్నా ము యిందు 

లోను, ఈదేజులలో పిల్ల వాళ్ళు మునువటి పిల్ల వాళ్ళుకారు మా 
అబ్బాయి “బాబయ్యా! నేనుబియ్యే ప్యానయి లేనే కాని వెళ్ళి చేసుకో? > 
ననివట్టువట్రికూడద్చున్నాడు ఎంతమంది చెప్పి నావినడం "లేదుమై గావాడికి 
వందొమ్మి దేళ్ళు వెళ్ళియిర వై యేళ్ళవ చ్చి నవి వాజేవెోాగానివదపహరో 
యేటినుంచి "పెండ్లి చేసుకోనని చెబ్బలాట, లేకపోతే వదజాదోయిశు 
'వెంద్లయిపోనువాడికి, ఈనాటివిల్ల వాళ్ల కెంతతో స్తే అంతేగాని చెడ్డ 
వాళ్ళు చెవ్పడం, వినిడం లేదు, ' వాడితోనాలోచించి గాని జేశీమాటా 
చప్ప డానికిస్నీ పీలు'లీదు, ఒక వేశ కట్నం, కానుక లవిమయహమె నం జే 
పహాముండి నేనిలాగంటున్నా ననుకొన్నా కేమో కట్నాలంాబునాక 
తేలనొప్సి, అధిఅడ వాళ్ళవ్యవహారంగాని నునవ్యనహోరం కాదు, సాం 
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[వదాయం భూకన ల; వీల్ల లతుణంగా వుందా చేదా, ఆరోగ్యంగా 

వుండా లేదా, అనిచూచుకోవ లె డబ్బు పాననమటండి ! డబ్బుబో గం 

ముండ గడిస్సుంది, కట్నాలడి-గేవాళ్లను మూస్తే నాకుమంట, అదిగాక 

మగవిల్లలకు మంచిచదువుకునే నయన్నులో వెండ్లి చేస్తె చాలాచిక్కు 

లున్నాయండీ, అందు చేత నాకూ ఇష్టము లేదు, చిన్నవ్వుడు" పెండ్లి చేయ 

డం; అయితే వూ అమ్మగారు త్వరగా. "పెండ్లి చేయుమని నట్టువడు 

తుంది, మావంశములోనండి మాతృ చేవతమాట కడుగు దాటము. 

అందుచేత మావిల్ల వాడినే వేలానెనా వప్పించి యేలానై నావివాహము 

వేయవ లెనని అలోచిస్తున్నాను, ఐతే నరహరిరావువంతులుగారి 

కుమార్తె జబ్బుగానున్న దని యెనరో ఇెవ్పినారండి ! 

రాయ జబ్బేనిటి లెండి, ఏదో ఆకుధ్య దగ్గు, జ్వరం: వచ్చి 

ఫొంచంసు స్తీ వేసింది, మందిప్పించాను, తగ్గింది, వర్యా లేదండి, 
రాఘ..నశే! నేనాలోచించి వర్తమానం చేస్తానని నరహరి 

శానుగారితో మనవిచేయండి, తమరు లేపు వెళ్ళవచ్చును, ఈ వేళ 

కుండండి, 

రాయ.._చి త్రము ఆలాగే వుంటానండి, వపోవిధంగా తమ 

రన్ముగహింవాలి, 

రాఘ ._నకే చూతాముగదండి, 

(రాయస్సావథాని నిమ్మ-మిం చు చున్నాడు) 

చిదం..శమతో అబ్బాయి వివాహమువిషయమై వకటిీ 

"రెండు నంగతులు మనవివేయవ లెను, మనమిద్దరము బెజవాడ వెళ్ళి 

నండూరి వారివిల్లను చూచినాముక దా! వారు వెయ్యిన్నూ టవ దార్లు 

కట్న మిస్తావున్నారు. లాంఛనం జరుపుతామన్నారు, వీల్లను తము 

కళ్ళతో తమరే చి_త్తగించారు. రంభలాగుంటుందిక దా! నుతాణా 
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"కాని అది వీల్ల కాదు, అమ్మ గారికికు*డా ఆవిబ్లను వేసుకోవాలనే 

వుంది. తమ రేమంటాతో ఆవిషయంలో, 

రాఘ ..ఆకిల్లకు చాలతొడు గేనుయినావుందా 1 

చిదం.__అది లేదు. ఏడో నూరువాపాయలు వస్సువ్రులకం"కు 

యెక్కువ లేదు, | 

రాఘ .. వీల్ల బాగా నేవుందికాని యేదోముచ్చిబొవు లా గుంది? 

కళా కాంతులు లేను. అయినా నంసారిడాని కంద మెందుక య్యా 

బోగము దా యేమిటి? “ఛార్యారూనవతీ శతుఃి అన్నాడు శాస్త్ర 

కారుడు, అటువంటిపిల యింట్లోన్రంశు చిక్కు, నాకావీలవద్దు. 
(a2) య (a2) యు 

చిదం___సింగ రాజు వారిపిల్ల ను మూచి రమ్మన్నారు, (రాచి 

వచ్చాను, అవిల్లా లతణంగానే న్రంది. వెద్లవీల, ఆదరూనములకు 
గవ కో 

కాపురానికికస్తుంది, అబ్బాయికి యాతూ జోడని నా అభి పాయం, 

వాడు కూడా వెయ్యిన్నూటవ దార్ల కెక్కున యియ్య లేమన్నారు, 

రాఘ అంత చెద్దపీల మన శెందుకండీ! ఓల వాడి, చదువు చెడి 
ది ౧ (ag) 

పోతుంది. వెంళ్లాముతో కాపురంచేస్తూ చదు వేమిటి వెధవ చదువులు, 

చిదం.._ వా జేవ్రవారిపిల్లను చూచిరమ్మాని తమరు. నెల 
విచ్చారు. అవిల్లనుకూడా చూచినచ్చాను. ఆవిల్లకుతండి సంగీతం 

య య 

ఇప్పించేడండి ఆహాహా | ఏణపుచ్చుకొని యెంతణబాగా పొడిందను 

కొన్నారు, శేషువాలకిం చేట్టుగాపాడిదండి! ఆపిల్ల ను చేసుకుం శు జబాసం 

"టుందండి, వీల్ల కకాడా దబ్బవండులా -గుంటుందండి, ఆపిల్ల తండి 

కట్నం కానుక తనకు తోచింది వెడుతాను, ఖండించి తన్నెన 

రడుగ కూడదంటున్నాడు. 

రాఘ... అవిల్లనా శేకాదునాశ తువ్రలకుకూడా వద్దుణాబూ |! 

సంగీతము నేర్చుకొన్న కోడలున్నదం కే కొంవకవతిష్ట, కొంవ బోగ 



వరదతథీ,ణ ప్రహసనము స్ట్? 

ముదానికొంచె పోతుంది. ఎక్కు. డెక్క_డ చేని నంగీత పాటకులు వచ్చి 

సావిడి నిండు తారు, ఆపిల్ల మనకువద్దు, 

చివం.. రాచర్ల వారివిల్ల వున్నది, అవిల్లను మోఅమ్మ గారు 

భార్యాగాడుకూ డా మావారు. పిల్ల భారతభాగవ తాలు గడగడ 

చదువుతుంది. ఇంగ్లీ సుకూడా, కొంచము వచ్చును, ఇ్రస్క్మూ-లులో 

చదువుకొనేటవ్వు జెన్నో బహుమానాలుకూడ  పుచ్చుకొన్న దట, 

చాలా తెలివిగలది, వచ్చగావుంటుంది, చేర డేసికండ్లు. కట్నంవివ 

యంలో నం చేహాంగావుంది, లాంచనాలు, అన్నీ కలిసి నెయ్యిరూపా 

యలకన్న యెక్కువియ్యరట. 

రాఘ... భారత భాగవ తొలు చదువుకొన్నకోడ లెందుక 

య్యామనకు? ఉద్యోగం చేస్తుందా, ఊశ్ళేలుతుందా? వాకిలూడ్సు 

కొని యిల్ల లుకొ-ని, మగడికింత అన న్నమువండి వెట్టి వటి కాపురం వేపేది 

శావలెకాని, చదువులు సరన్వతు లెందుకు మనకు 

చిదం..అయి తే తమభి| పాయ మేమిటో ఇెవ్పండిమరి_. 

రాఘ... గోవ రాజువారివిల్ల వలాగుంది ? ఏరినంగ తేమిటి ? 

చిదం___ చెప్తావనండి ! గోవ రొజు వారిసాంవదాయం మం 

చిది. ఆయన చాలాయోగ్యులు, భార్యాకూడా అటువంటి బే, నిరం 

తరాన్న |వదాతలునారు, వారిసిల్ల కు వన్నెందేండ్లున్న వి, మూడు 

"వేలు రూపాయలు కట్న మిస్తైరు, శెండువేలరూపాయలు వాలతొడు 

గండి, రానూపోను రె లుఖర్చిస్తారు. వియ్యపురాలి లాంఛనాలు క్రింద 

మూడువందలిసారు, "వెండి కుమారుడికి వెండి చెంబులు, కంచం, వట్టు 

బట్టలు, ఉంగరం ఉ _తృీర జంధ్యాలువ గ్ల రాలిసారు, వాలానై వై భవంగా 

చెండి చేస్తారు. 

రాఘ... వీల్ల యేలాగుంది ? 

చిదం___విల్ల బంగా రపు బొమ్ముకాని_ 

రాఘ... కాని అంటున్నా శేమిమోాధు ? 



స్ట్ వహననములు 

చిదం.... మోాదగ్గిర నిజం దాచకూడదు ఆపిల్ల రెండుసంవత్నద 

ములుగా జబ్బుగావుంది, తయ శాతిజబ్బు, నానాటికి చిక్కి పోతూంది + 

తం|డిగారు చాలామందులీప్సి స్తున్నారు అవేమి (వ ఊూజనంగా వున్న 

ట్టుకనబడదు, పిల్లకు యటూ కాసవయన్సయినది (బతుకుతుందో 

లేదో యెవడిచెన్స లేరు. పెండ్లి చేయవద్దని బంధువులు వట్టువడు 

తున్నారు, ఆయన వాద స్తుండు, కర్చిష్టి బతుకదని సెండ్ వేయడం 

మానివేసి ఆయుః వమా ణము మై వాధీశము, తీర్మాబతుకుతుం చే మో 

జబ్బులోనే రజన్వ్యలవుతుం దేమో యనిభయము,  అటువంటివని జరి 

గితే నరపారి రావుగారు శ్వా నంలో చెప్పినట్లు గంగావ వేశం 

చేస్తారుగాని జబీవించరు, (బతుకుతుందని తెగించి అయిణారు వేలు 

ఖర్చు పెట్టి విళ్ళిచే - సె తీరా చచి చ్చిన జే యింతసామ్ముదండుగని బం 

ధువులు పెండ్లి చేయవద్దని నలహావెవూచున్నారు. ఆయన చెండ్లో 

చేయకణూనను దెవయోగ 'మేలాగున్నదో అవి నిశ్చయించినాడు. 

ఆయన సొమ్ముకు తక్కవ సేవారుకారు. అటువంటి బిజ్జేపో తే సొమ్ము 

అక్కే_మిటన్నారు, రాయవ్ననథా నిగారివికూడా అడిగాను. ఆఫిల్ల 

జీవించదన్నా రాయన, అయి శే తండి పొణంగనుక జీవిస్తుందసి ఆఫ 

ఆయన నెట్టుకొన్నారు. వై "వుగా రజన్వలవుతుందనే భయం చేత "వెండ్లి 

చేస్తున్నారు. ఈవిషయం లో తమయభి పాయ మేమిటి! ఇంతమ్శాతం 

కట్న ౦వ ప్చేనంబధముమరివ కటి లేదు, . 

రాఘ...అయి తే విల్ల జీవిం చదది న్పష్టముగా చెప్పాడా 

ఆయన? 

చిదం_.. ఆహో ! స్పష్టముగా చెప్పాడు. వచ్చినమై ద్యులం 
దరు విల్లనుచూచి చెదవి విరుస్తున్నారట, 

._రాఘ--వైద్యులనగా 'దేము ళా యేమిటి ! వాళ్ళు తవ్బక 

(బతుకు తారన్న వాళ్ళుణావవచ్చును, వాళ్ళుచస్తార నిఆశ వదలుకొన్న 

వాళ్ళు జీవించి రాళ్ళలాగ నుండవచ్చును. ఆయుర్దాయము వీళ్ళనోట్లా 



వరదహీణ (పహాననము “నం 

నున్న చాయేమి, వైద్యులమా శు ఆలాగుండగా రాయప్పవ థానుల 

మాట వున మేమంత నన్ముగలము 1 ఎందుచేతనోగాని: ఆ పిల్లనే 

మనవాడికి చేసుకోవ అనని నాకు పుట్టినది, 

చిడం.. “జనవాక్యం తు కర్తవ్య” మన్నాడు, . పదిమంది 

(బతుకదని చెవ్వుచున్నారు మనం శోసుకోనడ 'మేమి బాగున్నది, 

రాఘ... బతక్క_పో తేంలేదుకు, మనలో మనకు నంచేహోఅెం 

దుకు నామనస్స్ఫులో నున్నమాట చెప్తావిను, మూడు'వేలరూపాయలు 

క ట్న్ను మిస్తారు; "డెందు వేలు రూపాయలు చాలతొడుగు వెడ్డారు, రాను 

పోను ఖర్చు లిస్తారుకదా! మనం తరలి వెళ్ళి మూడు నాలుగువందల 

రూపాయలతో ఇండి కానిచ్చివస్తామా,  విల్లచా దినవారపుఖర్చు 

సదా | (ాన్ధాల "వెంకటావథానులకు యిరవై యైదురూపాయలి స్తే 

దినవారాలంతా. శేల్చివేస్తాడు, ఎలాగైనా నునకీవ్యాపారంలో 

అయిదువేల రూపాయలు లాభం, 

-చిదం-___తమరు చెప్పినమాట నాకు సచ్చినదిగాని తరవాత 

తమపిల్ల వాడిని తెండన చెండి వాడంటారు, 

రాఘ.____అం"పే అన్నారు, అన్నందువల్ల మనకొచ్చిననష్ట మే 

మయ్యా? కాదాయనం కే రెండన పెండ్లికి స్నాతకముండదు. అదిమరీ 

మంచిడి, [శమా లేదు, ఖర్చు లేదు, ఈవివాహమువల్ల అయిదువేల 

రూపాయలు లాభ మొస్తున్నాయి, రెండవసారి పెండ్లి కి మాడు వేలై నా 

సంజక పోను, మానియా గులలో మొల'తాడుక ట్లిన మగపిల్ల వాడు 

కనబడడం లేదు, అందుచేత యెంతకట్న మడిగి తే అంతకట్నం 

వోస్తారు. రావడానికి వీలున్న వుడు రాబట్టుకోవద్చా | సౌమ్ముచేడా 

యేమిటి ? నభలలోనికి వెళ్ళినవ్వుడు, వదిమందిలో కూర్చున్న వ్పూడు 
కట్నాలవద్ధతి మంచివద్ధతి కాదయా అని నేనూ అంటాను, 

సిడదవోలులో జరిగిన సంఘనంస్క_ర ణనభలో నేను గొంతెత్తి అజువ 

f 



60 వహననములు | 

"లేదూ? ఎనరెనా అడిగి తే మ:నలిముండ మాఅమ్మ (బతికందిగ దా 

చానిమోద వెడతాను, ఆబిడ జీవించి యున్నందుకు నాకీ ఉపకారం 
చేస్తుంది. శెండవది నా సెంధ్హామున్నదికదా ! అది కొంచెమైనా 

 చదున్రుకో లేదు, మూర్భపునట్టు వట్టుతున్నదని చానిమోదికి తోస్తాను, 
శతకోటి దర్శి దాలకు అనంతకోటి ఉపాయాలు, 

చిదం... మరు చెప్పినదిచాలా బాగున్నదండీ ! ఇది తోళ్ళ 

వ్యాపారంవంటిది, చచ్చిన జంతువులతోళ్ళతో వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు 

కొొందబు, (బతికిన తోళ్ళతో వ్యాపారం జేసీ వారుకొందణు, దీనికి 

చాలిందింకొకటి లేదు న చే. నేను వెల్లి నరహరి రావుపంతులుగారిదగ్గ ర 

తాంబూలం పుచ్చుకోొనిరానా యేమిటి ? 

రాఘ =... అవశ్యము మోరు'వెల్లీ "తాంబూలం పుచ్చుకొనిరండి 

కట్నం మూడు వేలు, వియ్య పు రాలిలాంఛ నాలు మూడువందలు, రాను 

ఖర్చులు నూరు వోనుఖర్చులు నూరు మొత్తం మూడువేల అయిదు 

వందలు వ చ్చేటవ్వుడు వట్టుకొనిరండి, 

చిదం..చి తము, మధ్యాహ్నము వెళ్ళు'తాను, 

(ఇద్దరు నివ్మ-మించుచున్నారు) 

ఆర్ట్ అలా 

రెాండవర౧ం౧గము 

(రాఘవ రావు, చిదంబరదీత్సీ తులు, నరసింజో రాను, 

' _్రవేశించుచున్నా రు. ] 

నర... పొవము! తమకు బాలాకష్టమువచ్చింది, పిల్ల వాడికి 

సరిగ్గా యిరవై యేండ్రయినా లేన్చ, అన్వుజే వివాహంకావడం, భార్య 

పోవడం, ఇబాలాక సము, + 

చిదం..అది పూర్యజన్థకృత మండి! "రాఘవ రావుగారు ధర్మ 

రాజుగారు ఆయన కిటువంటికష్టము రాత గ్గది కాదు. ఆయనముట్టుకు 



న వరదథటీణ (వహననము 6i 

గర్భవాసాన పుట్టిన కూతురుపోయినట్ట:ంది కాని, కోడలుపోయినట్టు లే 

దండి! ఆపిల్ల కోనం రా తీనగలూ కంటికి చేలకు వకథార7ా వివారి 

న్నారు 
"రాఘ. నర సీంహారాన్రుగారూ నాగ్భహలత్బీ వెళ్ళిపోయింది 

తెలియక ఛంగవడిపోయినామయ్యా! ఇంతజబ్బు గావుం కే యెంత వెళ్లే . 

ముండాకొడుకై నా చేనుకొంటాడండీ * కొంచెము జలుబుచేసి దగ్గు 

జ్యరమన్నాకుగాసి, యిలాంటి చారుణరోగమన్నారుకారు; ఇరవై 

రోజుతై నాకా లేదు వెండ్ల యి, అబ్బబ్బబ్బ ఈదుఃఖం నేనుభరింస లేకుండా 

వున్నానండి దిగాలువడికూర్చున్నాడు పిల్లాడు, వాడిముఖంచూచి 

చేను ఛరింన వలేకుండావున్నాను, మాఅబిడ! మాఅవూ మ్మా చేసేగోలకు 

మిత మే లేదు. ఆబతికిన నాలుగునోజు లే పానము వల్ల మాయాబిడను 

పట్టుకొని వదిలింది కాదటండీ ! ఎంత ఆపుసన్నా మగ వాణ్ణి నా శేదుఃఖ 

మాన లేదు ఆడవాళ్ళ శాగుతుండా ? 

నర... రః ఘన రాన్రుగారూ తమరు ఛ్రైర్టమవల౧బించియుండ 

వలె విచారించిన కార్యమున్న దా! అవిల్ల మనకు సాం లేదు 

యింతకు, 

రాఘ...బ్రింతకూ నాడినములు మంచివికాన్రు, "లేకపోతే బం 

గారమంటివిల్ల దక్క_కపోతుందా ?' 

నర-చి త్తము నేను సెలనుపుచ్చుకుంటానండి తమకు వేజే 

జవ్ననలసినవారెవఠు లేరుగ డా, 

రాఘ... చిత్తము నే దిగడతానండి ! 

నర —( నివ్క-మించును, ) 

చిదం-నంతులుగారూ చిన న్నర వాన్యము, చూచి రాజుజనార్దన 

"రావు వంతులు గారు తమతో వకవ మాటమనవి చేయమన్నారు. వారి 

దగరపీల వున్నది, "రెండు వేలుకట్నం, వేయిరూపాయలువాౌలతొడుగు 
౧ గా 
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రానూపోనూఖర్చులిస్తామంటున్నారు: ఏమినెలనవు? | పిల్ల పోయి యానా 

భక్తి మాడురోజు లే అయింది మైలగ్ నోజులు వెళ్ళని, తరువాత మూట్లూ 

తదడామన్నాను, 

రాఘ-వడ్చిన శ్లేయుంది, చచ్చు తెలివి, ఆలాగంటారయ్యా | 

మెలా లేదు, సింగినాదమూ లేదు, ఇలా జెప్పు వాళ్ళతోటి, మూడువేల 

కట్నమూ- రెండు వేలబాలతొడుగూ చెట్టమను,. సదుమూడోనాడే 

/ య — 

చిదం.. ఆలాగే చేసారు కాసి, మెలలో "తాంబూల మెల్లాపుచ్చ్సు 

కుంటాం, కాస్త అవృడం పడియ మెల్లా 'వెట్టుకుంటాం + 

రాఘ.--ఇందు కేమోకు వై. న, బు, మె, 'వేళ్ళువచ్చింది మా 

వ్యవహారమం తొ శుద్గవై దిక్ం. "తొంజఖూలాలు మాజిన తల్లి కొడుకే ఇట్టి 

పుచ్చుకొ స్తాడు. అవ్ఫడాలువడియోలుమిాయింట్ల న. ఇట్టించుడబ్చిస్తాను. 

(అంతట నారాంకు ణా మూ _ర్తిగారు (వ వేశించుచున్నారు. ] 7 

చిదం-ఉప్.! ఉప్ నర హారిరావు: పంతులుగారి "బావమరిదిగాయ 

సనారాయణమూరా _ర్తిగారు పస్తూన్నారయ్యా, 

రాఘ..వరీ? ఏర? ఆలాగా (అని యమేడుపు నెంగము'వెట్టును) 

చిరం... దయ చేయండి నార*యరగానురా ర్తి వంతులుగారూ ! 

బ్తక గా బేవున్నారు వంతులుగారు, 

రాఘ. మెల్ల గొ దయచేయండి ! (అనిచేయిచూపును,) 

నారా...చిత్తోము- (అసకూంరప్పుండును) 
వాలని 

చిదం._ఎంతోఅంతి ముచ్చటవడీ వియ్యంపాంది లేటైవ సూ 
(on 

ర్వ లేక పోయినాడు, 

నారా.....-వంచేయను, అద్భృష్టమాలాగున్న ది, తవుచేవూా 

నగలు వంపీచముని వ్వర్తనవూనమంపించినారట నర జారిరావ్రుగారికి, 
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రాఘనేనా? నేనా? వ _ర్హమానమంపినది. శివశివ ! శివశిన | 
యెంతవూ ట, బిడ్డలగన్నా గాని, గడ్డలగన లేదు, క్ టచివా వాళ్ళెవరో 

ఆయనతో చెప్పియుందురు, తెలివితక్కు.వ చేత ఆడవాశై యీవని 
చేశారో ఛీ! యీ పీచసువని నేను చేస్తానండి ? 

నారా... ననే వమైలేమిలెండి ఇవిగో నగలు, మారొక్కం 
వస్తువై సా నెట్ట లేదుకదా? అన్నీ మేము పెట్టిననగ లే మశాగత్తులు 
కాక రెండువేల మూడువందల రూపాయలు నగలున్నవి, ఇవిగో 

దాని చీరలు, ' 

(ఆని యేడ్చుచుస్నోడు) 

రాఘ... అబ్బబ్బ బృబ్బ ! ఆనస్త్సుల శేసి నేను చూడ లేనండి, 

నాగుండె దడ వెట్టుచున్నది. దీషీతులుగారూ | అవితీసికెళ్ళి యింట్లో 

వేయించండి నాయెదుట వుంచకండి, 

నారా_-చిత్తము నేను సెలవుపుచ్చుకొంటాను, నగలన్నీ 

నరిగా వున్నవిగచా 1 

రాఘ... చిత్తము, నమన డానికి నోరురాదు. 

నారా (నివ్క- మించును.) 

చిదం.....వమండోయి. సరహరిరాన్స 'ెద్దమనిపే., మనము 

కబురంవంగానే అడ్డ భానదగ్గ రనుంచి వంపించినాడు 

రాఘ... పెద్దనని పే. కాకపో తేమట్టుకుడొక్క బద్దలు చేయను 

నశేకాని మాచిరాజువారి నంబంధంకుదుద్చు ఎలాగోవకలాగు, 

చిదం మోర డిగినంతీ వరకు బారిస్తారుకాని పిల్లకు కంట్లో 

చిన్న పువ్వుంది 

రాఘ... పువ్వున్నాన రె కొయున్నా సర అడిగినంతవరకు 

సొమ్మి స్తే స్స తాంబూలాలు పుచ్చుకొనిరా వెళ్ళు, 

చిదం.చి త్తం అలాగే, 

. (ఇద్దజు స్మి వమృ్క-మీంచుచున్నా యు 

nf జయలో 



బధిర చతుష్టయ (పహననము 

(చెవిటిశంకన్సయు భార్య సింగ మ్మాయుం (బ వేశించుచున్నారు.) 

శంక_-నీ వనేమాట యేమి'కే, ఇెవిటిపీనుంగు నన్నమాట 
_ఎరగవాయేమిటి గట్టిగా చెప్పు. 

| సింగ-_-ఇంతి మూ తానిశే వీ వనుగని నన్ను తిట్టాలీ, "నే. నెంత 

| ఇవిటిదాననై. నా బొ త్తిగావినలుడక పోదు, కడియాల వారింటికి భోజ 

/ నానికి పిలిచారు. మోరుకూడా వస్తారా? 

శంక ఏమిటీ కడియాలు చేయించాలి సీకివ్వుడు, ఆని నీ 

యిల్లు బంగార మెరిగ చే నీసిగ్గుశిమడా, ఒకమూల కుట్ట దానికి పెండ్లి 

చేయవలెనని నే నాలోచిస్తూ డబ్బు లేక కొట్టుకొనుచుం'కే సీకు కడి 

యాలు కావ అనా? కడియాలు కాదు, అం'ెలుచేయిస్తా, 

సింగ___అందాలొా. .. ముసీలిడానికి నాకంచాలేమిటి, నా 

కందా లెందుకు, నేను నంసారిని . 

ధథంక'....క ంసాలిని విలవముంటాన్ర. ఆశి సీయమ్ముక డుపు కాలా . 

తలచినవ్వడే తాత వెళ్లా నీకు, 

సింగ-నే నేమున్నా సన సీయమ్ముక డుపు కాలా అని తిడ తారు, 

కడియాలబా రింటికి భోజనానికి వడతారా అంపే యింతకోవ 

ముందుకూ, 

కంక భోజనం 'వెట్టవ్లూ కడియాలు చేయించకసో లేను, 

"వెధవక డియాలూ సీవ్రూను బోడిముండ "పెండ్లి చేసుకున్నందుకు బాగా 

అనుభవిస్తూన్నాను, 

సింగ _నరినరి అ ప్రతిష్ట వెథ వక డియాల వార ని బాళ్ళనుతిడ తా 

"తందుకు? "వాళ్ళు మాజోేలికొ సారా? సాంటి కొచ్చారా ? మా 
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యిష్ట్రమునచ్చినట్లు నన్ను తిట్టండి నేనువట తాను. వాళ్ళు కలియుగ 

వె కుంఠంగా చెల్లి చేసుకుంటూం శే భోేడిముం డా వెళ్ళనడ మేమిటి, 

శంక__ఆశి సీ సాహానం మండివోనూ, 'నేన్నువెకుంటానికి వెళ్ళి 

బోవాలీ, కడియాలు లేకపోతే బోడిముండలాగుం టానంటావూ, ఓసి 
ముడిగాళ్ళముండా రాచ్చి స్పెడటుకులో బూన్లైమూకుడు మినవరొట్టో 

తిని హాయిగ నుండాలని వుందికాబోలు సక, పిందుగానిలే తమవరం . 

చేసి వదలివడుతా వెధవా, 

సింగ-___ఆలా చెన్స రాదూ మణీ ముద శేనూ, అంత వుండ లేక 

పోతే అటుకులు నానపోస్తాను. మినవరొట్టయినా కాలుస్తాను. ఎంత 
సేపు, ఇమూడు వమ్వునానబోస్తాను. తువరం చేయించుకుంటారా 

చేయించుకోండి మంగలాడికికబుకు వంపిసాను, మారు వని చేయించు 

కొని స్నానంచే సేలోపున రొశ్టుంత సేపు కాలుతుంది, 

శంక సన్నే అటుకులు తినమన్నా వూ, నన్నే మినవరొచై 

తినమున్నావూ, నశే!నేనేవథవని, నాకు సేవ్చచన రం చేయిస్తానన్నా వ్ర 

మంగలాడిసి వీలివించి. చీ దిక్కు_మాంలిన ముండా సీమొగముజూడను 

పో-ీలు కంకణాలు కడియాలు 'జేయింఛ లేదని నన్ను దచ్చిపొమ్ముం 

టావ్లూ. ఇదిగో లేచిసోనవుచున్నాను నీకు నాకు సరి 

(అని లేచు: చున్నాడు, .) 

సింగ_నేచేమి. శచీ 'లట్టాను కారణం లేందే దులిపి వదిలి 

చుడుతున్నారు. నేనీవాళ పొ దున్నే లేచి మెవరిమొగ ము భరాభానో 

"కాని తిట్లు తగులుచున్నాయి. వెళ్ళకండి యింట్లూనే వంటచేస్తాను, 

(అని జం చిమువట్టుకొని యాపుచున్నది) 

శంక___ఆకి సీ చేతులు వడిపోను, నా జందెము తెంపుతా 

వంకొ నాకు సన్యాన మిప్పించాలని నందా? 

సింగ. అయ్య య్యా ! నామూూలాన్ని క్” రం నన్యసించడ 

ముందుకు? నేనే పుట్టం-టి] చేచిపో తాను, 
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శంక__పుట్టింటికి లేచి పోతావా? పుట్టి.టికి లేచిపోరంగము 
మోనాను లేచిపో నాకెందుకూ, అక్క తక డియాలు "చేయిం వేవారు 

కశావలసినంతనుండి ఉంటారు, 

నెరగ_-ఈ బుద్ధులు నాసా శ చెప్పింది, ఊానికొంవ 

తియ్యక ండ్ చానిమగ డు పాపిష్టి మండి 

శంక నీమగడు సాపిద్ది మనిషా? నేను పావిష్టి వాడన శే నీ 

దుంవ లేగ, (అది నె లీమొద 'హెదుచుస" గడు) 

సింగ-__అ య్య్యూ! అయ్యా! ల లలబద్ద'లై పోతోంది. 

Lg 

“సంక నా తేల బ)ద్దలనాలని తిడుతుం శబా? ర్ సాతి వత్యం 

మండా, నీతో శానరం చేసేకం'కు గోదావరిలోదిగి తే మంచిది. 

(అని పారిపోవుచున్నాడు) 

(ఇద్దణు న్మిమృ. మింతురు) 

al 

Ee 
PEE (అవ్యుడు శంక రవ్వ (ట్ర నం య చున్నాశ శు) 

శంక (తనలో) ఈవేళ నాకు భోజనం వేకపోయి నాన "గే 

ఇక్కాాపను ండీ కదలను, అంగన, శ్ర్రము సేోసికొపి యూ రాతి రావి చెట్టు 

-. | దిన భా 
స్జ నె వఫండుకొంట ను, అనముండరం బుద్ధిన బ్చిందాకా తీ తగన పాసు 

చేస్తాను ఇదిగో! గంగన్న యెక్క డీనుండి యోావ స్తున్నా (డు, అన్నట్టు 

మటిశచిపోయినాను పీడీమధ్యనర నాపురం వెన్లౌండు అళ త్కడనాో న్నేహి 

మలు నరసా ర రాన్రువ ంతులుగా రండని, ఆయస తేమ: న సంసా ర్న 

చేయా కనుకొ-ని అయన హలాసాగావ్రం యే "నెళ్ళి సడిరోజులాయ'న 

దగ్గరన వుండి గట పూడిపస్తాను, ఈలోప్పుగా సీడార్భాగ్యు రాలికిబుద్ధి 
ధు న కాం నగ 

వస్తుంది నలుగురు దాన్నె పప్పు దెబ్బలు ర్ యారు, 
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(అప్పుడు గంగన్న (వ వేశించుచున్నాండు] 

గంగఓహోేహోా! శంకరప్పా! ఇదేమిటి చెట్టుక్రింద వడు 

శంక_బ చే? సీ చెవు లేము న్నా కొం చెంనిమ్మాళం గావున్నాయిోా? 

గంగ---ననే నేను చెనల వెధననె తే సీ శేమిలే, ఎవడూ 
అలాంటివాళ్లైె. సీ'వెవ్వుడు యీలాగే అంటావు వేశాకోళానికి, 

శంక __వివ్ర నర సాపు రాన్నించేనా రావడం. 

గంగ 

వినర యున్నారు) 

నరనరాజుగారియింటో చెండి అయింది. (అని చెయ్యి 
౧౧ ౧౧ 

శంక -.- వమిటి ! నరపహారిరాన్సవంతులు పోయినా౭శూ! పారి 

హారీ ఎంతవూట సృీఎన్నాళ్ళయింది. 

గంగ._వదహాటరోజులవండుగ అయిపోయింది. 
భంక_...దమిటి దశావాం గూడా అయిపోయింద నంగి తే 

తెలియ "జీదు, జబ్బేమిటి? . 

౫ంగ-డ బ్బేమిటి కావలసినంత ఖర్చు పెట్టారు. వియ్యంకుడు 

బిట్ట్లమాయిన వండు. డబ్బు ఇొలావుంద. బాగా యింతీలా శృంటాడు 

మసిమ్.. 

శంక____అ బ్బా! అంత లావుప్బిందీ వళ్ళు! పానము ఆయ నింకే 

క్కడ (బ్రతుకుకా(డు, అయితే ఎవరు మోశారు ? 

గంగ _నాలుగేసిరూ పాయలు సంభావన యిచ్చాతు నిడా(ం 

నులకి. . 

సంక...-న జే! నలుగురుకొడుకులు మాశొరు? అయిదోవాడు 

నివ్వూయ్సుకున్నా (డు, ఆయన కేమి ధన్యుండు. 'జానాలువాగాజేసాళా, 

౫గంగ__ఆ శెండవకుమా సె గ ర్భాదానంగూడా వేశాక, 

"కారంలో 'జార్యం, కాకుల్లాగసన వచ్చ పడ్డారు మన (ౌాహ్మలు 

దేశ జేశాలనుంచి. 
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చంక__ కాకులు ముట్టుకో లేదు, అయ్యా! ఆయన మన 

స్సులో 'యేమికోరిక లున్నాయో, దళం వెట్టుకో లేదు, 

గంగ. వెళ్ళివై భవం నే నేనుని చెప్పుదును, వదిపుట్ల ఫుల్ల 

గాడిపొయిల్లో కాలింది, తక్కిన నంభావనలమాట ఏమి చెప్పను, 

శంక అబ్బా |! వదిపుట్లక[ర కాలవలసి నచ్చింది, అంత 

లావున వొళ్ళుబ్చినవ్వూడు యెంతకరయినా వడుతుంది, చేను వరా 

మర్శకు వెళ్ళాలి, బ్రంతకు నాకర్మము, 

(అని మొగముకొట్టుకొనుచున్నా (డు) 

గంగ__నీకు నంభొవన దొరక లేదని మొళత్తుకోకు, మళ్ళీ 

సంవత్సరానికి రెండవకువూ స్తై వెండ్లి చేస్తారు, 

శంక... సంవత్సరీక మప్పుడు వెళ్ళి తే ఛాగుంటుంది వరామర్శికి, 

శెండవమాసికానికో మూడవవూసికాసికో వెల్తాను. 

గంగ. శెండు మూడు వమూసాల్లోగా వాడింట్లో శుభ కో 

"ర్యా "చేవ లేవు నేను 'వెళ్ళుతాను. నాకు వనివుంది, 

శంక__న చే! నీవు వెళ్లు పొవము నీవేం జేస్తావు నాక ర్మానికి! 

(గంగన్న సిహ్మ_మించు చున్నాండు) 

శంక___(తనలో)ఇంట్లో జూడనన్వై నె: భాంయుండక జీయాలు 

తెమ్మని 'తొవ శాలు “లెమ్మని వోచీలు తెమ్మని "చంపుతుంది. నరసా 

పురం 'వెళ్ళి నాలుగు రోజులు పోయిగా నరహరిరానువంతులుగా 

రింట్లో వుంచామం కే ఆయన వెళ్ళిపోయినాడు. ఇంతకు నాజాతక 

(సభావము ఎక్కడికి 'వెళ్ళితె అక్క-జే నివృచ్చ. కాకపోతే నరహరి 
రావ్రవంతులుగారికి నలభై.  యీండ్లయిన నిండలేదు. ఇలంతలోశే 

వాను రావలెనా! ఇంకా మేమి చిక్కులు రాదలచి వున్న వో. 

అవ+డు నల సామి యను చెవిటి గొల్ల వాండు వ చేలించుచున్నా ఆకు వొ sa క్ a 

నల్ల (తనలో) పొద్దు పొడి చినేలనుండి నెలుకొతున్నాను, 
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పొద్దు నెత్తిమాద కొచ్చింది, ఇం కెక్కడ నెలకను, క టికివోళ్ళు 

చంచేసి అమ్ముకున్నా కేమో, నొమేనం బాలిస్తూన్రండి శాళ్ళు 

నొస్తూవున్నాయి. కూంచే పీ చెట్టుక్రింద కూకొని మజి యొల్తాను, 
—o లు యాట 

దానిజిమ్మా లాగినఆవు, 

శంక___(తనలో) నే విక్కా డున్నానని ఆముండకు ఎనరు 

'జెప్పారో, అప్పుడే యీనెధవ నెనళ్లో నాదగ్గిరికి నర్తమాన మం 

వింది. ఈలాటి చచ్చు వెధవలు యిరవై మం దొ నెనూ తము "సీను 

కదులానా యిక్క-ల్లోంచి, ' 

నల్ల (తనలో) ఈచావనయ్య వొవడోకాని గోతి కాడీ 

నక్క-లాగ యిక్కడ గూకున్నాడు, ఈన మొకం సూ సూ స్వే శెళ్ళెలు 

శచ్చే ఆయన లాగ యున్నాడు, ఈలాటి బామ్మడే మునుపోతూరి 

మాడ వెయ్య 'కోటిలింగాల'కొడ తప్పో శే పళ్ళ చెప్పాడు, మా 

యావు ఎక్కొ_-డుందో మాదూడెక్క_డుందో ! వలాగెల్లిందో! ఎలా 

గెల్లి ందో యీాననడుగు తొను, 

(అని దగ్గిఅకుం బోవును.) 

శంక __దూరంగా వుండు! నమి మోదిమోాదికొస్తావు, 

నల్ల = బావనయ్యగోరు |! నేనొక్క వెళ్ళెడుగుతాను 

"జెవ్చండి, 

శంక _.ఆదిక్కు..మాలిన ముండమాట నాదగ్గిర జెప్పాద్దు. 

అది వెండ్లాము కాదు, నేను మొగుగ్ణో గాను, 

నల్ల ౬ ఆమే ఆల్బం లేదు, చిన్న వెశ్ళ, చిటిక ళో అయిపోద్ది 

మారు బుద్ధిమంతులు శెస్పండి, 

"శంక... ఆముండ అతి బుద్ధి నుంతు రాలా 1 ననే అంత అపొ 

(తపువెధవనా 1 ఛీ! అవతలికి పో! జానిమూట నాకు ఇెవ్చకు,. 
- పో నల్ల అవు తెల్ల గా వుంటుంది, కుడికొమ్ము విరిగిపోయింది, 

దాని కండ్లు కాటుకొకోండు, తరివిదూడ కూడ వెళ్లింది, దూడవొ.టి 
య ళం 0౧౧౫ , 
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మోద తెల ల మచ్చలు య[రమచ్చలున్నామి, నిన్న రాతి యింటికి 

రాలేదు, రాత్రి రెండుజాములుదాక .నెలికాను, మల్లీ పొద్దుట్ను ౧) 

నెలుకుతున్నాను. కావ ల్ళేదు. మాగొల్ల ది బెంగ బెట్టుకుంది గంజో 

తొగదు, వడుస్తూ కూకసున్న ది, అది యేలా7ల్లి ందో జపుణూ 

చాబూ ! అవూ దూడాదొరిశెనా దూడను సీకిచ్చి చేస్తాను. రణ 

కళ్ళల్లో యిీాంతది, (అని కాళ్ళు వట్టుకొనును) 

శంక___ఆవు దూడ వుండగా.వ మధ్య గుంజాగ్చిందంట, మభ 

సీ శెందుకురా, నాజెండ్లాము నేను తగన్ర లాడుకుంకే నీవా రాయా 

బారివి, నాకాళ్ళు నట్టుకో వద్దు పో! 

నల్ల =. చేముట్టుకుంకు మైలడుతారనా కాళ్ళు యొన కై 

లాక్కున్నారు, అయి తేంగాని ఆవు యెల్లాగల్లిండో వొప్పు, 

శంక__ఆముండ యెలాబో తే నాకెందుకు. ఈలాగున దయ లత 

దిక్కుగా వెళ్ళనీ శృ శాన భూమిలోకి (అని చేయి జూపును) 

నల్ల --- ఆదు గల్లా జెప్పు. దచ్చినంగా మెల్లి ందా. మూ 
cn 

గొల్ల ది ఆలాగే అంటది. మోారిక్క_దే కూకోండి నేను నెలుకొ)-- 

శ్రాను దూడను తీసికెల్తుకుగాని, (అని నిస్క- మిం ముచున్నాడు) 

శంక. (తనలో) అబ్బచ్చా శన్మిగహూము నడిలిపోయున డి. 

ఆపాడుముండ వీడిశోతులో యింత _ వూర గాయముకోో._. కొంచెము 

కూర యోా సెట్టి నేనక్క_డున్నానో యేమి చేస్తున్నానో యేమంతుు 

న్నానో కనుకొనిరమ్మని వంపింది. నచ్చినందుకు పీడికితగినట్టు బుట్లై 

ఎవ్చీ వంపించాను. కా స్తసేపు అంగవన్ర్రము వణుచుకోొది వడుకంం 

టాను. (అని వండుకొనును 

(అపుడు నల్ల సామి ఆవుతోను దూడళోను ప్రవేశించు చున్నా౭డు) 
నల్ల (తనలో) వ్యామృడన్నా బ్యామ్ముడు గాడు ఈనన, 

ఈనంత చ్యామ్ముడు భూమిలో పుట్టలేదు. "పెరగ లేదు, దచ్చినం7గా 

మెల్ల మునియ్యిక్థు చెయి జూవింవాడు, అవాయని నేనెల్ల , గా నేలఅవుదవా-డ 
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'కేదు. ఈయన "వెళ్ళ వెవ్చడానికీ వంటో నోట్టా గొనుక్కు ంటాడు, 

ఉఇలాగాలాచూత్తాడు. యి క్షు చెన్చే త్తొడు, మనవని 'అయిందిగస్క._ 

అన్న కాడికీ యాన కాదూడ నిచ్చేత్తాను, 

శంక_(తనలో। శని నవదలిపోయిన దనుకుంశే ఏడి దుంవ తెగ 

వీడు మల్లీ వచ్చాడు సీక్కొ_నితి నేటందుకు. నేనిక్కడున్నానని దానితో 

చెప్పాడు కాంబోటలు చెస్తే "యేదో వనిగల్చించి మల్లి వంపింది, కొని 

పీడిన్ని మాట్టువచ్చి యేం జేస్తాశో చమూ తాము, రాయబారాలు వంపిన 
కొద్ది నాకు కోవమెక్కు_వవుతుంది, 

నల్ల ఆముదాలుగారూ దండాలండీ |! 

శంక. సీవెధవడణ్ణాలు గట్టివెట్టు, ఆవిడదంవడం సీన్రరావడం 

ఇాగానేవుంది. వధనసారథివి బయలు బేరివావు వాలుచాలుయా పొటి 

కవతలుండు, ' 

నల్ల =.మోారు - చెప్పిన చెళ్ళి యెంటనే దాక లాయిచ్చి "ది, 

ఇచ్చినందుకు నేనన్నమాట "వికారం దూర్ణిత్తాను పుచ్చుకోండి, 

మోవొంటోరికి త్తే మాసితాల్లు గూడ సై శెల్తారు. ఇది కుంటుతుందని 

మార నుమానించకండి దీంగి కుంటి కాలు గాదు, రాతి యేఫొలం 

లోనో వజ్చేవోడో “కాల్లు దుడ్డుకజ్జతోయిర య్య మోలు ఆయిదంతో 

మూడుపూటలు కట్టుక ద్వే నెమ్ము ది_క్రది సూడండి బొమికో గొని యిరిగిం _ 

జమూాను, 

(అని దూడగాలు జూపును? 

'శంక__(ముక్కు_మోడ . వేలు వేసుకొని) ఆరి దొంగముండా 

కొడకా |! ఆంపాపాత్ముడా! సీకైంత్ర దుర్భుద్ధి పుట్టిందిరా! నావెళ్ళాం. 

ముండ చెప్పినమాటలు విని నామోాద వేసిపోసి నిందలు చేస్తావా ) 

నేను దాని కాలు విరగొట్టానా! సోవివండవో నేనణుంగను, సీయాన్ర 
న ంతకంటామెటుంగను,. ఏీదూండ ముక్కు ముగము యెబణుంగను 
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నేనేమిటి కాలు విలుగనొట్టశ మేమిటి ? నా క్షీ గామంలో నోప్పాద 

మంత నేలైనా చేదు ఇది నాచేతిలో వడ లేదు. దినిని నేంగొట్ట లేదు, 

ఛీ పో! (అని తోసివేయును,) 

సల్ల __.అన్న ఇ్యామ్మండు బ్రంతలోకీ మాటతచావతు, చేను 

డనిన్తానన్నాగాని ఆవు నిస్తానన్నానా ? సీకు నేనబద్దమాడి లే 

ఇత ఈజ్ జిమ్ము "తనా, గయ్యాలి, నయ్యి నీన్నంతినే 

చామ్మృడన్ర నువ్వే అబన్చా లాడే యిగ జ డక్వే జేమిటీ | చేను దూడనే 

యితానన్నాను ఇదిగో స “పుచ్చుకో, 

కంక నొ వమాణక ంగా నేను దీనిశాళ్ళు విర గొట్ట లేదు: 

ఆవు దూడ డకాళ్ళు విరగ్గొట్టి చే వంశతమీయమై పోతాను, నాగాయ। తీ 

సావ్నీ చే నేపావ ఇెంటుంగను. 

| నల్ల. పుచ్చుకుం మే పుచ్చుకో దూణ్ణి. తేకపోశతే అదికూడా 

నాయింట్లోనో వుంటుంది, మొదట దూడ భి నన్వుకొసి వెళ్ళి జెప్పి 

మల్లి ఇవ్వుడు గ ల్హే ఆను రావాలంటావా ? పూటపూటకి an 

సేర్లు పాలు వితున్కొని తొగుచాము అనుకున్నా వుగాబోసు నేనంత 

యెట్లిముండాకొడుకును గాను, ఈావనయ్యాజిత్తుల్లో నడిపోన డానికి. 

న “చామ్ముడవని నాకేమన్న బయమనుకున్నా వేమిటి ? 

(అపుడు సారాయణమూ రి యను యాహ్మణుండు 

(వ వేశించుచున్నాడు] 

నారా (తనలో) భూలోక నారదుండనివచ్చిన పేరు రా నేవచ్చింది. 

నాకు వచ్చిన మేరు చ చచ్చినావోదు, వాళ్ళజుట్లుపీళ్ళజుట్లుమ డివేసి పీత శే 

కోర్టులో కి లాక్కు.పోయి మేదోవిథంగా నాలుగు డబ్బులు సొమ్ము 

పార వేను కోడ మే (వ యాజకత్వము, ఏమి లేకపోతే యీనంసారం 

మయూదడం యెల్లాగా ? యానల్ల సామిగాడు శంకరన్ప యేనో వట్టింపులు 

వట్టుకుంటున్నారు ఇది యేదో కనుక్కొ ని యేవో ఒక బస్కీ_ యిందులో 

కొట్టా లె. పళ్ళ తాడు గ లీళ్ళిద్దరికి చముడే, తలకాయ బద్దలు 
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కొట్టుకున్నా వాడికి వినబడదు, పీడ్లికి వినబడదు. ఈలాటవ్ళుడే మన 

దోయం పా శేది, వెళ్ళివీళ్ళత గాదా 'యీమిటోకనుక్కు.ంటాను, ఏమి 

టిరా నీతగాడా? (అని గొల్ల వానికి సంజ్ఞ చేయుచున్నాడు) 

దూాడండి! మారజ్దమారక్డ! ఈ'బావనాయిన కొచ్చిన 

వద్యర్ది స సూడండి 7 ఇౌలర్కా నాయావుదూడ యక్క డకో పారిపోతే 

వెళ్ళి చేన్వుమన్నా ను, దొరికి తే తఠివిదూల్లిస్తానన్నాను, దచ్చినంగా 
యెల్లీ ంది నెలుకో_మని చెప్పాడు, ఎల్లాను, నాపున్నెం "బాగుంది: 

యాలాయిఢే సనం మంచిది.  నాగొడ్డు నాకు దొరికాయి, దూశణ్ణిస్తా 

నంశకే వొద్దంట, ఆవు గావాల్నంట, అన్నాయి జూకండి బాబూ 

పాలమ్ముకొని నెయ్యి అమ్ముకొని యాయావుమూలాన్ని యేదోఖొంత 

చెకర్చు జేసుకొని గెంజినీళ్ళు ఉజాగుతున్నామండి ఈనాశకూలిపోను 

-ఈయాన్ర నిమ్ముంటాడండీ, 

నారా..._.(శంకరవ్చవంక జూచి) శంకరవ్చ్పగారూ ! వమిటి 

మోతగాడా? 

శంక _. ఈవేళ చేను నూయింటాబిడ చెబ్బలాడుకుస్నాము, 

వగించి చేనిక్క_ డచ్చి వండుకున్నాను, నా వెళ్ళాము నేనెక్క_డు 

న్నానో చూచిరమ్మని సీణ్లిఅంపింది, మొదట డాంతోపడేంజెన్పాడో 
ఆవలుగుముండ వీక్లో యేంజెక్సిందో నాకేమా తెలియదు, ఇపుడు 
వచ్చి పీండు నాదూడ కాలు విర గొట్లానంటాడు జూడండి (ాహ్మణ్ణీ 

ఆవుదూడ కాళ్ళు విరగొడ్డానా? కలిశాల ముచ్చిపోయింది, దీనమ్మ 

కడుపుమాడ అంతఘాోర మే, 

సల్ల_చి తృగించండి బాబయ్యా వదిమంది విల్లాజల్లా. సెట్టి 

కొని బత కాలనుకుంటున్నా ము, అబద్ధమా శే నాలిక తో యించండీ, 

దూడను నేనుయిస్తాన న్నానుగాని లోను యిస్తానన లేదు, 

నారా___(తనలో) వాలావనందుగా వున్నది తగాదా, ఇంతకు 

నాయదృష్టము పుచ్చినది. ఇచేనమయము. వీడితో జెన్సవలసిన 
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మాటలు పీడిత" జెప్పి, వాడిలో జెప్పవలసీసమూటలు వాడితో జెప్పి 

ఈదూడను కావేసే మంచిది, (|వకాశముగా గొల వానితో గటిగా) 
ర ౧౧ టు 

ఇవ్వు డీయన కోవంమోదున్నాడు, నీవు చెప్పి లేనినండు, నీవు వెళ్ళు. 

నేను నచ్చజెప్పి యీదూడను పుచ్చుకునేటట్టు జేస్తాను. నీవు వెళ్ళు 

నల్ల____చి తం బాబయ్య! దరమ కామందులు మీరున్నారు 
cn జాచి చి 

గనక బతికి పోయినాను (అని ఆవును తోలుకొని వెళ్ళుచున్నాడు) 

నారా___(తనలో) ఇవ్చటి! ఒక గహా మొదిలించి రెండవ 

(గహోన్నికూడా నదిలించి వేస్తాను. (శంకరవ్పతో గటిగా) అగొల్ల 
—o లు cn 

బోయడు దూడనిక్క.డ నదలి పట్టి వెళ్ళాను వాడిదూడను వాడికి 

నేనవ్పగిసాను. మోకోవోచ్చిన సాయము లేదు, దీనికాలు మారు విరగ 

గొట్టినారని ఎనరున్ను నమ్మరు గనుక మిూయుంటికి మిరు వెళ్ళండి, 

శంక___రహీంచారు బాబూ! ఈముండాళొడుకు యిపుడుదూడ 

ఖరీదు యిచ్చుకోముంటాడే మో యని జడీఫొను, మాకే బాడి క్వ్చు 

నించుఖొండి దాన్ని, (ఆని చెళ్ళుచున్నాడు) 

నారా...(తనలో) గోదాం దొరికింది గాని దహీణ దొరక 

చేదు, సాయం కాలంలతోపు గాదతీణ యింకొక డిదగ్గిర పుచ్చు కుంటాను 

ఈ చెవిటివాళ్ళిదరు గోలచేసి నాకు గోవునిచ్చినావ, ఈవేళకు వడ ఇది డ్ 
పాటుచాలు “రెండువర పోల సొమ్ముంటుంది , 

(అని దూడను తోలుకొని పోన్చచున్నాండు) 
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తరంగము 1 

[అప్పుడు దా మాదరయ్య యను కరణము, అన్నంభొట్లను 

(వాహ్మాణుడును (వ వేశించుచున్నారు.] 

అన్నం._(త నలో) అబ్బబ్బా! తల్లీ తద్దిన మెవ్వుడోయరు 

గని వాళ్ళతో వేగడము చాలక ష్థము, వీడి తల్లి తద్దినం ఏడి జ్డావ 

కము లేదట, నేను వెవ్చవ లెనట! కోపి తుండు పం డాళొడుకును 

అవడంచేతను నా కగ్శంకాలింది, ఇంత వా క్లైక్కి- ఎందుకు వొఖ్చూ 

వని వీడు మోదబడి కరుస్తాదేమో! పీ డమ్ముక డుపు కాల, వీడు తగని 

ముండాకొడుకు, పందలక డనేవ తామంకు యీరోజునె కల్లుపాలెంభో 

యోాడిగవా డింట్లో తెద్దినం నచ్చింది. వెళ్ళకపోతే సీశేవంవంటి 

శెండుపొ త్తజ్లు గంగలో కలిసిపోతవి. ఆ కక్కుర్తి చేత యింతపాథ్ధై 

కింది, ఈ ర హాస్యము ఏడితో చిర్చడానికి వల్ల కాను, .అయినవ్వ్న 

టికి ఒక ధైర్యమున్నగి ఏ్డు చేరుకు (బాహ్ముణుటేగాని క ర్మిష్టి గాడు, 

వట్టి మాలముండాకొడుకు. అదిగో! కా రెడుచుట్ట నోట్లో బెట్టుకొని 

కొరివిదయ్యంలాగ పీధి అరుగుమోాద గాద్భున్నాడు. ఏమై | అయి 

నది. వెళ్ళి చెప్పాను, 

దామోా...(చూచి) ఓహోహో | అన్నంభొట్లుగారా |, 'సమి 

యీాలాగదయ చేశారు 1 ఏదయినా (ొద్ధముందా ఏమిటి * బాబు | 

అటువంటినృంకేగాని యో (శాద్ధాలగద్దలు మూ వ్లరిమోద వాలను, 

అన్నం .... మోర న్నమాట నిజమే ఇన్వుడు మా (శాద్ధమే 

వొచ్చింది లెండి, 

దామోా.....అడేమిటయ్యా ! త్వర గా జెప్పు కొంవతీవ్వి మా 

యమ్మా తద్దినం కాదుగదా యీవేశ ? తిఛేమిటి? 
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అన్నం... ఈ వేళ నమూఘ శు ౭ గాదయ్యా ? మోయ 

గారి తిథి యీ రోజునే కాదూ, ఆహాహా! ఎటువంటి కొడుకులం 

కన్నతల్లి ఆబ్బిక మే జ్ఞావకము లేని మహానుభావులు, 

చాసెరా___ ఓం! సీయమ్ముక డుపు శాల తద్దిన మె తే ని 

మొన్న చెప్పక యీనేశటయ్య వెన్సడం | ఇవ్వు జేలాగ ? న 

కోర్టుహీరింగు లే జ్ఞావకముంటాయి గాని తద్దినాలు జ్ఞావకముండ 

ఆమాట కెలిసివండి సీ నింతపా(ధ్రైక్కి. రావడం బాగున్న డా ? 

అన్న ౧... నేను పాతుగూతునుంచి రావలసిన వాల్లే నుక 1 

బడి లేకపోయింది. నా కొవరం చేవలవల్లె ఆయె మా కావ! 

చీపుళ్ళది బ్బాయెను, ముందువ తామంకు ముని యెత్తుకొ నే ముం? 

కొడుకును తీరు బడి కే జాయను మూయ జ్ఞానకము లేదాయెను, ఇదం + 

నా (ప్రాలుబ్ధమండి, ఇన్వుడై లే యేమి మించిపోయింది, ఇవ్వా 

జాముసొద్దుకన్న ఎక్కు_వయక్క_ లేకు. మూడుజాములు లోపు? 

తద్దిన మవ్రుతుంది కాని, 

చామోా _... అసాధ్య ముచ్చించే! దానికోసం తటవటాయిన 

న్నాను, 

+. అన్నం--వమిటి ఆ అసాధ్యం 1 అసాధ్యాలన్ని నేన 

సభలు" వేస్తాను ఇెవ్పండి, 

దామోా._న కే విను, రాతి మా ఆవిడ వుల్లి పాయలఫ్సలుస 

కాచింది, అది ఎంతో పాకానబడింది, వొద్దిటిక్కూ-డా పులుస 

మిగిలే అది పోనుకొని చద్దిఅన్నం తిన్నాను. అందుకని "విద్ద సం? 

హూంగా వుంది, 

అన్నం... (తనలో) ఓరి వీడితాడు'తే౫! వీడు గొన్స అసాధ్య 
తెచ్చాడు పోని యీరోజున శాద్ధంమూాని "రేపు వెట్టు తామం'ు చేప్పు 
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మావూళ్్ గమళ్ళగంగడి చిన్నదినం, అక్కడికి పోక తీరదు, 
అందునేత వవో టప్పాలు గొట్టి యా నోజునేకాని చ్చేస్తాను, 

డామో.._ ఏమిటయ్యా ! ఆలోచిస్తున్నావు ! నమో పాలు 

పోలేదా వమిటి? 

అన్న ౧.___చాబూ! మోర "తెచ్చిన పేచీ సామాన్యపుడా 1 

వచ్చి వెలక్కాయ గొంతున బడ్లట్టుంది, ధర్మశాన్ర్రం గట్టిగా ఆలో 

చిస్తు స్పున్నాను, అయి ణే మూరు మనం కడుక్కున్నా రా 1 

దామో.__ఏవమి ఆలా సడుగుతున్నారు శి 

అన్నం. మా మొగంమోాద బొట్టు వరిపో లేదు, అందుచేత 

కడుక్కు 'లేదనుకున్నాను, 

దా మో... నిజమేనసయ్యా | వుజచిపోయినాను. పారబాపే 

జరిగింది. తెల్లవారుజామున నే రైతువాడు వచ్చాడు, వాజేదోచేచీ 

వ్యనహారము మాట్లణుతూ కూచున్నా ( , ఆమాటల సందడిని 

"మొగం క డుకో గాదెం వ 'మటీచిపోయి, కడుక్కు న్నానమకొని శీత గానం 

చేసేశాను, ఇదు శేమెసాదాతుండా ? పోనీ రేపు పెట్టగూడదు 1 

అన్నం. ఆవ య్యా! ఎంతమాట, యీవేశే వెట్టితీరవ "లెను, 

ఇాస్త్రాతొవ్చవు దీనికి నేను వరీహోరం చేస్తాను వినండీ వలుగ్మర 

'వేయకమునుపు చేసినభోజనం నిన్నటి భోజనములో నమానము, 

ఇవ్వుడులేచి చవ్వూచవ్వూన మొగం కడుక్కో. దంతధావనం అ మమ్మ 

తర్వాత భోజనం చెయ్యక పో చే యీరగోజున సీన్ట్ర భోజనం చెయ్యనే, 

చావో. పహవ్వా ! ముహు సో బాగున్నదయా, $ ఛర్భ శనం 

అయితే మావూళ్ళో రెండవ్యవాహ్ముణకొంవ లేవని నీకు "తెలుసును 
గడా, ఇవ్వుడు భో క _లెవరు దొరుకో తొడు! 

- అన్నం---నే నొక ట్ క్షను గచా! మంత్రంకూ జూ నేనే 

చపాను. రెండన భో కనుమాడా . అచేక ప్టము, ఒకవని చెయ్యండి, 

పరావ్రూారి పుంత లోమిా వెట్టి "వెంక వు ౮ ఆజారిని యెవరైనా 
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హ్నణుడు వెళ్ళుతూన్రం కే దారి కడంనొటి మనయింటినె పు 
6 ఢ 0 ఎ 

లాక్కుుర మ్మృన డి ఎవడో ఒకడు దారిని వెళ్ళక పోడ . 

చామోా .._ నహవ్యా వహుబ్యా ! మోబుద్ధి పాదరనంవంటి 

దయ్యా. సీపొట్ట వుపాయాలప్పుట్ట్ల నాకు రాజ్యము గాని వున్నటై 

యితే సే కొక 4 అహారం పార వేస్తును, 

అన శు మోరీమాట అనకపోదురు, లేదు 

గనుక నువ వియ.లు జెవ్పడంలో భారీ ఎక్కువ. ఈమాట “కీట 

గాసి ముందు చెటివాణి వంవించండి. | 
జబ 

దామోా.. ఒకే వంక |! 

| అవ్వుడు వెల్ల వెంకడు (వ వేశించుచున్నా డు. ] 

దామా..._ఒశే వెంకా |! సీనివ్వుడు వెళ్ళి మన వూరి పాలి 

మేరలో నిలుచుండి (వాహ్మాణు డెవ డ్రై నా ఆడారిని వళ్గుతుం"కే 

వెళ్ళనియ్యక కుండా మనింటికి తీపకొసిరా, ఎని ్నబతినూాలినా డాటిపో 

నియ్యవద్దు. 

వెంకో...._చి త్తం ౫ బాబయ్య 1! కామందులోరి - శెలవె నాక 

(శాహ్మాన్ నళ చాటివోవిస్తానా 1 అట్టే "తెగసీలిగాడం కే బావనోడీ 

మోదవుడి సంక లిరగ మొడు త్తాను, అంతే! 

ఊామోా.ఒ ఓ శే! కొట్లడంమా త్రం కొట్లవద్దు, నయం చేతనో 

భయం చేతనో వలాగో ఒకలాాస నాదగ్గిర కు త్రీసిక "సిరా + 

“వెంక = మాటనా ఇష్నగాన వ. జ్తాసంటండి.. 

(అందణు న్మిహ్మ-మించుచు న్నారు) 

న 
cara EK many 

రం దన రంగము 

[ నెంకడు పొలి మేరితో (వ వేళించుమున్నాడు.] 

"వెంక___(త స నలో) అబ్బ బా! పొ ద్దున _త్తీవాదికొచ్చింది. బుర్ర 

మాడ తాన్రంది, సద్ది గంజి తాగి రా చేదు, కడుపుతో మాడాన్రండి 
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ఈడబ్బడిసిగ్వొయ్య, ఒక్క. నావవనోడు రాలేదు. యెంత శేపుకూకోను 

కాపులు ముగాలు క మ్మూరిమొగాలు కావడ్తున్నాయిగాని చావ 

నోడి మొకం కావస్షేదు. ఇంటి శెల్లీ కూంతి గంజి తౌ తాగోద్దునా! ఎరా 

కర్నంగో రేమంటాగో ? ' చామ్ముకు దాటివోమెనా. కర్న పోడు 

నామాద మంజివడీ యేడ డుత్తాడుం ఈడమ్ము చ ధైన్న్మంగాదుగాని న నాకు 

న నక ,-సొవొచ్చింది, 

[అవ్వడు పుళుఖో త్త గావ భానుల చారు (న వేశించుచున్నారు.] 

పురు_.-ననో, సవో, భనతి భవతి, జాయమానోహ్మాం 

(అను వనన చదువుకొనుచు నడుచుచున్నాడు,) 

'నెంక ఓ బావన య్యాయి ! అక్క.డుండు |! అక్క డుండు |! 

పురు .... ఎవరు వారు ? 

నెంక ...... ఈఫ్లూ శిట్టేణ్ణండి, 

పురు... చెధనముంజాకొడక | నాతోనీశేంవనుంది ? అంత 

దగ్గిర గా నిలుచుంటావేం * ఫో! దూరంగబో, నశ్నుండమంటా 

సెందుకు ? చెధవా. దాడితో కొరివిదయ్యాంలాగ నిలుచుని అందరికి 

అడ్డ మొస్తా "వేమిటి ? 

నెంక __ఉండుముండువుంటు. కిచ్చికక్కలాగ ఒక్కయే 

వరనఐి మురుగుతావేంటి ? నామాట అంతొ యినండి, యిన్నాక. 

nant a తిట్ట చును 

ఫ్పురు.నీ సా శుమిటి? వెధవ మూట ఫ్రా జ సమ్క_తూన్సంది, నేను 

తొండరగా పోవాలి, నదస్యంగుడ్డ పో తుంది ముందూళో ఖః నను 

దోవనే నడుస్తుంటాను సన కా ఫేవాచ్చి చివ్వుతుండు ఆమా శేువిటో, 

వెంక.నే నడం తెగి జే యూటసక్ గ్రాలాగ అ చేవయనస సీపు; 
G _ 

నాకు దేరుకుతానా వెటస య్య |! నామా టత్ను, మావూరి 
లి 

కర్న పాయ ? నింట్లో చచ్చెన్న మంట, అదివో పీకు మెకతారంట శా | 

నిన్ను తీసుకొనిర రమ్మన్నారు రాండి యెల్లారి, 



పురు_మోవూరి కరణ మేమిటి ? చగ్ధాన్న మేమిటి |; 
జెట్టడ మేవిటిరా? ఆమాట సరిగా తెలియ లేదు, మోకోర్ల ౦7ా రిం 

తద్దినమా యేమిటి | 

'నెంక___అదుగ జేగామను ! మి బోడిబావనోళ్ళ గొడ: 

వోరికి 'జెలుత్తాయి, ఆ అన్నంబుట్ట నామ్ముడూను మా కోర్నంగ్ 

“సెవ్వుకున్నారు. ఆగొడవలు నాశెందుకు గాని రాండి ! యెల్లారి, 

పురు..నుం| తేం చెన్సడానికా యేమిటా నేను 3 

తద్దినంమ్మతేం రాదు, 

నెంక_..మం|తీ నూ తింత్రమో అవూను నాకు తె 

కూడ రాండి, 

పురి... నేను రాను, అవతలవూలళ్ళో నదన్యపు వేళ మి 

పోతుంది. దొరశే జామారుగుడ్డ కాస్తాపోతుంది, 

వెంక___రాకపో తే. నేను వొదిలి వెక్టువాజ్లిగాను, 

పురు (కోవములో) ఒదిలి 'వెట్ట కేం జేస్తావ్రరాదొంగ ముం 

కొడశా! చప్పుతీసు కొ_ట్టిస్తాను, బొండ వేయిస్తాను. తవ్వి పాకే 
సాను, నెధవా! డా నెంబడీ వెళ్ళనియ్యకుండా అడ్డ వెడతావా! ఎ 

పాళగరెక్కా_న్ర ? గొడ్డుమూంనం తిని కొవ్వెక్కావు కొవ్వు తీయి 

జ్యాగ త్త | 

వెంక -అభ్బోసినాయనా! బండ వేయింతావా? కొన్రదీయింతా। 

బయ మేస్తూవుంది. ఎలక బాక్క.లో జాక్కో- వాలి, వీయింణాన్ర ఇ 

రారా! యీపాటికి, మోలాటిీ బూచేవబూసుపున్న చామ్మడి శేజడు' 

ననుకున్నా వా యెంటీ ? నువ్వేం తాలూకా చ్చేరి బంటోతేె బా 

పోలీసుజవానువా ? ముంచీబువా ? కరణానినా? సీపు దద్చేటందు 

రుద్దరాసిగయ్యలు 'మెట్లో యేనుకొని ఒంటినిండా ఎలిమిడి పాంకో, 

గాని బయ మనుకున్నావా యేమిటి ? కర్నాల యింటికొ కే “న 
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పోతావా యేంటి నువ్వు! వవ్వుకూడు వన్సలు కాయగూరలు దవ్చ 
టి క కటటడశానణామోను? 

శాలు దొప్ప్బితింటావు, నెయ్యన్నం తిండాసికి కట్టవడ తావుగా మాసు? 

శా! రా! యూపాటికి, 

పురు. వెధవకొడశా ! నేరాను. వం జేస్తావో చేయి, 

జంక. ఏంచజేత్తానా ! సీలిగావంకే అకాంతవసని చేత్తాను, 

పురు_దిక్కు_మాలినముండాకొడ కా! యేంవని చేస్తావురా? 

వెంక_._.ఏంవని జేస్తానా ! మోదమడి ముట్టునని 'జెబ్బలు 

రెండు మట్లుకొని చచ్చిన గోదధ్రూడను లాశక్కెలినటు లాక్కొ_నెలి 
ల్ a) ౧౧ ౧౨ ల Mm 

మాకర్నంగోరి యాదరుగుమోదపా ేత్తాను. అవ్వుడు సీజెగు లొదు 

_ల్తది. వెద్దమడిసి తిరాగా రావయ్యా 'బేమ్ముడాని మెల్లగాబతిమాలు 

కొసి బతిమూలుకొనిఅడుగు తొవుం కు తాటి నికైక్కి ముగుల్లోగూకం 

టాన్రు. ఇనతీల మాలోడేగాని అంత శొతగానోడుకొడు, మల్లా 
క ్ 

నూస్కో- ! మరి నాతమాసా ఏం జేత్తానో, గింజుకున్నా నంశు దిమ్మ 

తిర శేత్తాను. ఎన్సైంక డంశే ఓడనుకున్నా వేమిటి న చ్చెదన గాడు, 
వటుకుం"కు ఒదల్తు, పిశౌనం. కడుపుసిండా కూ డెడాను రమృుంు 
౬ Gs ae) ఆ 

తడిసిననులక మం చంకుక్కిలాగ బిజ్జపేగుత్తా 'వేంటి ? మాచావనోలు 
తేల య 

నన్ను ప్మిలుగాని పిలి శ్లేనా కమ్ముగా గూకొని పప్ప ల్తిందును. 
న వావి 

"శ శ ల a మా 7 డి సుక వ్ర జీ పుడు (తనలో) ఈదు ర్శార్లు వైఖరి సుతిమించి రాగాస 

వడింది. ఆతాగివచ్చినట్లున్నాడు. నేను మోటతనంచేసి రాసంశే 

నామశ్యాద నిలచేటట్టు క నవ లేదు, మాలముండాకొడుకుకు భయ భూ 

ఛా? మాద వడి ముట్టుకొని వాడన్నంక వని వేస్తాకు. అంచేత 
అలాటి శు ఎ 

నేనే మూట దక్కించుకొని పణ బతిమూంబడంకం కు ఎంత మోట 

ముండాొకొడు కయినా (బవాహ్మణుండు గనక కరణా న్నే అడిగి తప్పిం 

చుకు "వెళ్ళడం మంచిది. మోటనరనం చెయ్యగూడదు, (వశాళ 

ముగా) వదరా ! ఒస్తున్నాను మోకరణంగారిదగ్గిరికి ముందునడు, 

దారిచూపిం-చు, 
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ఇెంక__చి తం బావనయ్యగోరు ! ఇది బుదికల మాట, రండి | త్తం నావనయ్య స్థ 
నాయెనకాల రండి! ఒచ్చిన వచ్చి పారిపో యేవ సుమూఫావ డో! 

(32) 

వందినినొట్టినట్టు కొన్తుత్తాను, సాసంగ తెరగవు, 

పురు = అబే వేలకు, నడు వెధవా, ఒస్తువ్నాను, 

(అని ముద్దపను నడుచుచున్నారు,) 

నెంక (కొంతే దూరము నడచి) అల్ల దునో |! ళర్నంగా రిల్లు 
ప య 

లోని శెల్లండి, ఆయనే యిలాగొస్తున్నాగు, ాబతస్యు నోరు ఇదుగో 

నుండి బా చామ్మణ్ణి దీసుకోనొ వచ్చాను, 

చామోా... తీనుకొని న చ్చ్చేవా 1 వీరీ? ఈయ నేనావమిటి 1 

మా జేష్టారండి 1 

పురు.__మాది వేదవల్లి, తమశేనా యీమ్రూారి కరణంగారు 1 

'చామో.....నే నేనండి, మోెరేవ్రూరు నెళ్ళుతున్నారు ? 

పురుకొ క్క రొయివటి లో కోట యింటొ వివాహ 
cn లా య 

జ / ల! Ma రుం నం é 7 ళ్ మున్నది, సదస్యానికి వెళ్ళుచున్నాను మో శెందుకో రమ్మన్నా 

రట, 

చామోా.__ఈరనోజున మూతలి గారి తద్దినం నూకు భో కలు 
కు. 

దొరక లేదు, మాపురోహితు శొక కున్నాడు, రెండవ (వాహ్ముడు 

లేక జారి వంట ఎనరు వెళ్ళుతూం కు వారిని పిలుచుకు రమ్మని వెట్టి 

వాణి వంపింవాను, బొడు మిమ్ముల్ని తీసుకొని పచబ్చాడు మాక్ 
2 

శెండవ భోక్తగా ఉండన లె, 

పురు... నారాయణ! నారాయణ! ఎంతమాట! నేనుతద్దిన 

యాహ్మాణాన్దాలు నూనేసి యిోవె వండయింది. జీనపిళ్ళ వై నంత 
(suns ౧౧ మా 

కాలం చేశాను, మాతండిగారుపొయిన తరాంత మానివేశాను. 

న గానేను అపధానంచేశాను, కారో గొప్పో సర్మిష్టిని, అటువంటి 
ర. క toe 

వాల్లే నేనా" ద్దిన (మాస గారం చేయ కం! వ 7భా కొక్క. కాయిపిల్లి 

సదన్యంలో న్ స వద హి కమ్ముత్తుగల జావ" ట్రం సస్తుంది, అదె చెడ 

గట్ట కండి, 
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Pp 

అవన్ని అటుం చండి, తద్దినం రేపో యెల్లుండో అనగా (ాహ్మ 

ణులను వీలుచుకోవాలిగాని _రెండుజాములయిన తేరువాత తద్దినం 

రోజున దారిని పోయే ఖాహ్నణ్ని కొట్టుకొనిరమ్ముని 'వెట్టి వాణ్ని వంపు 

తారా? మోూరెంత నియ్యాగ వభఫులి నొ వెట్టి ఎ*డి చేతనా తల్లి తద్ది 

నాసికి (్రాహ్మ శ్నే పిలుపించుకోవడం చాలుచానశ్లేనయ్యా ! అన్ని 

అవక తొొవక తేనా? ఎనర య్యా మోపువోహిచుడు? శిస్యులయీలాగు 

తయారు చేసినాడు, 

దామూ... మాప్పురోహితుడు మాకు తగ్గవాడే లేండి, నెట్టి 

వాడు పిలిచాడని అభిమానంగానవుందా! ఎవరు వలి * స్తేమి... బాహా కు 

సలిస్తే సీకు వరహాలు ఒలికాయా? వెట్టివాడు పిలి స్టే అవి లేకపోయి 
నాయా? గొప్ప కర్చిష్ట నని చెప్పుకు. టున్నారు మోరు, యిక్కడ 

(నాహ్మడు దొరక్కపోతే కరి చడీపో దా యూోవేళ? నాలుగురూషా 

యల జూమారు కోనరం చరా చుకుంటు; న్నాడు గాసిషోూారు (వాహ్మణ 

కర్భృకొరకు చరాచుకోవడం లేను. అభాన మొుచ్చినవుడు అవధానం 

వేసినవారైనా నరే చేవతార్చ్భనవరులైనా సరే సోమయాజులు 

గారె నాన శే : ొహ్ముణార్థ *రంచేసి U్ "హ్మణీకం నిల సెట్టన లె, కర్ణులు 

సేవారు మా శేయోలాగి శే వ మావంటి ఇాళ్ళకు పొర) గ తమున్న దా! 

పురు --క రలు జుడిపేగూడదు గాని _ాహృణార్గము చేసే 

వాడు చేయనివాడు అంటూ వేదా ? నామనవి విని నన్ను వడలి 

వెయ్యండి, 

ఊచామోా విన్ను చేను వొదలను ఇక్కడనుంచి అడుగు కది 

లినావం-కు వెట్టి చెంకడివాత నిన్ను కూర్చుండ బెట్టిస్తాను, 

పుడు." పీధిలోకి వెళ్ళితే తె వెట్టివాడువట్టుపంటాడుగాని లోవల 

రాడు నేను యింటో ని యుండి ొహ్మూణాన్చానికి కూర్చోను 
౧౧ CC డా 

దామోా..._ గుూవంటళశొలతో గుంజకు నిన్ను వికచికశుపి నేను 
౧౧ "| ళు 

0౦ మెడా, 
వ! 

Gh 
apy 

21 



84 వహననములు - 

పురు. నేను నాలుక "వఠుకొని చస్తాను, 

దామోా__చ_స్టే శవానికై నాఅక్చిస్థాను, కాని నిన్ను వొదిలి 

పుకు నాయనా! యివి చేతులుగావు కాళ్ళు, నన్నురథీం 

చండి (అని చేతులు వట్టుకొనుచున్నాడు) 

దామో.... ఇని కాళ్ళు గాను చేతులు; కర నిలవండి, (అని 

పురు (తనలో) ఈముండాక్ొడుకు శత బండ నహ్మనబండ. 

కరణం తేలుచుకుంకు మరణం తవ్పదన్నాడు ఈవేళ యిక్కడ బల 

వంత బాహ్మాణార్థంతవ్ప్చను, 'దేవ్రడా అనియేడుస్తూ నానిన్టం తా "చెరు 

పుకొని చాహ్మాణార్థంచేసి తీరవలసిం బే, (ప్రొద్దున్నే "లేవగానే పుట్టు 

కుంకముండ ఆమంగ మ్మముండ చేడముడ్ద చేతిలో బెట్టుకొని ఎదురుగా 

వచ్చింది . అందు చేత నాక్యోగంవట్టింది, ( (అని వ్ర కాశముగ్భా య్, 

నే, 'బాహ్మూణార్థం చేస్తే నే రండవ (ాహ్మాజేకీ వాజి ? 

చామోా..అడునో మాపురోహితుడు అన్నంభొట్లు స్నానం 

మేసి యివ్వు దేవస్తూన్నాడు, 

పురు. (మాచి) అన్న ంభ “బ్లుగారూ ! వీన్రూరండిమిాది ? 

అన్న ం_మాది చేనలపల్లై, మోది వేదవల్లి, మోరున న్నెరగ 

రంగాని మిమ్మల్ని నే నతుగుదును, 

దామో అయ్యా మారుగూడా స్నానం చెయ్యండి అవ్వుడే 

మూడుజూములు గాదొచ్చింది. 

పుడు = ఒక్క-సారి స్నానంచేశాను, మానూతిదగ్గర నే మళ్ళీ 

చేస్తాను, కాని అన్నంభొట్లుగారు! మామెడలో జంరుం తేచేముండీ? 

అన్నం (తెల్లబోయి తనలో) ఎంతవ మాదంజరిగింది, రాతి 

నల్లమందు వాడికి డబ్బు లియ్యకుండా నస్తూంకే బోగంపాపి తల్లి 



న్ని అద్భుత శ్రాద్ధ వ్రహననము రన్ 

ములిసిముండ జంర్నుం వట్ట కు లాగి ెంపివేశింది, ఆమాట నేను 

మర చేపోయినాను. ఉపాయంచేత దాట లేనా యీమిటి ? 

దా మో....జంరుం "లేకండా యల్లా _ాహ్మణార్థానికొచ్చా 

వయ్యా! 

అన్నం ఈత ద్దిన 'మెవరిది ? 

దా మో....నూఅమ్మది, 

అన్న౦.__-మిాఅమ్ముకు జంరుముందా మణి ? మొనాయనకు 

జంర్యుంవుంది గనుక ఆయనతద్దినానికి భో కృకు జంరయుముండవ లెను, 

అమ్ముతద్దినానికి జంరు నుక్క_ర లేదు, ఇది ఢర్భ'శా స్త్ర సమ్ముత మైన 

మాట, 'తెలిసిన్రండే చేసాను నేను, "తెలియని వాళ్ళుమానూరుకొండి,. 

ఆయన మెడలోని జంరుం గూడ తీసివేయండి, 

పురు__మహారాజుల్లారా | నా మెళ్ళో జంరుం తియ్య కండి 

మీరు చెప్పినట్టు విని బాహ్ముణార్థం చేస్తాను. తర్వాత నాయీడు 

చేము నే 'నేడుస్తాను, వదండి స్నా (నం చేడాము, జన్హజన్నాంతర 

పొవఫలం బయటవడి నాకీత్మాణార్థం నచ్చింది. 

(అందరు నిష్క-మించు చున్నారు) 

——_ ర 

అద్భుత(శాద్దపహసనము 
థ 

[అప్పుడు సదాశివుడు, వినాయక శాస్ర్రీ, నరిసింహమును 

(వ వేశించుచున్నాకు, ] 

సదా... 'వెద్దలు చెప్పగా వినుటయేగాని స్వయముగా "సే 

నెన్న (డు చూడలేద, నేటికాలానికి నూ తం|డిగారు చనిపోవడం 
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కాకులు ముట్టుకొన కపోనడం సంభవించినది, ఈవిచిత మేమిటో నాక 

తెలియలేదు, చట్లవిాద కావలసినన్ని కాకు లున్నవి. గోదానక 

యొడ్డున (క్రింద బోసినయన్నముజూచి 'వెళ్ళిపోయిననిగాని ముట్టుకో 

"లేదు, దీవికి. గారణ మేమైయుండు నంటారు? మిరు చెప్పినదంతా 

జరిగినమాట నిజము, చేను చాలకొలమునుంచి (గ్రాద్ధకర్శ జేరు 

స్తున్నా గాని యిటునంటిచి తపు ౧ జూడ లేదు, "పెద్దలు చెప్పేవారు 

నర__నేసీలాటిచి తాలు రెండు నూను -చోట్ల చమూాచినాను 

చచ్చిపోయిన వారికి మనస్సులో నేనైన ౧ గోరిక్ లుంశు కాకుల 

ముట్టుకోవని వెద్దలంటారు, చచ్చిపోయిన మేత మనకు గనబడకుం? 

దుద్డుగజ్జు వేతంబట్టుకొని అన్నమువదగ్గికెకి జేరకుండ కొట్టి వేస్తుందట 

అందు చేతం కాకులు రావట, ఆమాట నిజమే యయ్యుంటుంది. "తే! 

పోతే. నాలుగు మెతుకులు. విదివితే కాను కాను మని నందలకొ, 

"కాకలు వచ్చి వాలాయి అలాటిది త వ్యెడుబియ్య వన్నము చేశ 

కాకులు రాక పోనడ మేమిటి? మిరవకాయలు మాచిసా (కిందవా' 

కాకులు అన్నముంజూచి వెనక్కు. వెళ్ళిపోవడం గొప్ప ఆశ్చర్యములో 

"కాదా చేనుమో మేనమామను, మోనాయన గారికి బాన మరిదిని. కను 

నే నేదో హాస్యాని కంటున్నానని సీనరుకో వద్దు, మా నాయన గా! 

'యేవోకోరికలు క్ కొన్ని వుండితీరుతవి, ఆకోరిక ౭ లు నీవు కుమారుడ 

నందుకు తవ్చకతీర్చి తృ ని పొందించవ లెను. ఆలాగున చేస్తే బంక 

వులు లోకులుకూడ 'మెచ్చుకుంటారు, పోష ప్కుతమం లే చ కర్మణి 

అన్నాండు శా త్ర కారుండు, కాబట్టి సీన్చత వృకోండ కోరిక దీరుసాన 

(మొక్కుకో, ఇటునంటి సమయములో మనమనునరించవలసిన శి2ై 

వార మిే. 

నడా. మామయ్యా ! నీవు వేశాకోశానికి 'చెప్పడం లేద 

నిజ మే చవ్భ్ఫు చున్నావు, అంతనటకు నే నొవ్వుకుంటాను. శా 

గ 
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యో విషయములో నా శెంతిమా త్రము నమ్మకము చేదు, 

"కాకులు ముట్టుకోక పోవ డానికి కారణాలనేక ముంటాయి, అన్నం 

బాలా ేడిగనుం కు ముట్టుకోక వోనచ్చును, దగ్గజు మనుషులు 

నిలుచుంకే భయము చేత ముట్టుకోక పోనచ్చును, లేకపోతె అది 

వజ శేదయినా తిని ఆకలి లేకపోతే ముట్టువోక పోవచ్చును, అంతే 

గాని పితృ చేనత లేమిటి దుర్డుగజ్ఞలు పుచ్చుకొని నిలుచుండుట 

యేమిటి. ఇదంతా వట్టిపి చృిచూట (బతి కుండగానే కోరికలు గాసి 

చచ్చిపో లే కోరిక లేమిటి ? అడి నేను నమ్మను. 

నర___నీ వంశే నవనాగరికుండవు గనుక నమ్మవు, నీశాత 

లంటివాళ్ళు, సీము త్తాతలంటి వాళ్ళు ఒమ్మినారు, సిళశ్కేపుటి వత 

మేమిటి ? మూావూరిముననబు శెండు లతల రూపాయల ఆసామి, 

ఆతండు చచ్చిపోయి నవ్వుడు యా లాగ కాకులు ముట్టుకోలేదు. 

వా ళెన్నో దండాలు చెట్టుకు న్నారు, ఎన్ని 'జట్టుకున్నన్నటికి ఒక్కా 

కాక్రైనా వాలలేను, చిట్టచివరకు వాళ్ళ పాణం విసికి అతండుంచు 

కున్న ముండకు నెలకు వదిరూపాయ. లిస్తానుని దణ్ణంబెట్టుకుం కే 

కాకులు ముట్టుకున్నామి, ఈలాటి నిచి కా లెన్నో నేకు భూమి 

మోంద సనెబుంగుదును, నిన్నగాక “మొన్న బుట్టి కన్నులు "జఊెరవని 

లొట్ట కాయను స్, సీనమ్మక మంత చేను నీవెంత చేను ? 

వినా... అయ్యా |! నడాశినవ్రుండుగారు మిరుమానూటలుకొట్టి 

"వేయంగూడదు.  నాకువదిహేనో యీ డొచ్చిందిమొదలు యివ్చటి 

వజను వంచవలకొలది టగొత్రాలు వేయింవాను, . మూావ్హూల్లో ఒక 

యోహ్ముడు యెనిమిదిలతులరూపాయల కధి కారి. వరవులోఖి, మిరవ 

కాయ కాల్చుకొ నేతిన్నా డు గాని అన్నము కడుపునిండా బకరోజు 

గూడ తిని యెజుగడు, సైనుగుడ్జే కట్టుకున్నాండు కానీ జరీవంచ 

యొన్నండు చేసికొన లేదు. ఆయన చచ్చిపోయినాడు, పోయినస్పూడు 
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కొడుకు జేళ (వఖ్యాతిగాదిన వారాలు చేయందలంచుకున్నాండు, అ 

చచ్చిపోయిన తండి కిష్టము లేదు. కొడుకు మొదటరోజునే వీను? 

మింద మువ్చది రూపాయల నట్టు శాలువ గవ్పినాండు. గోదానాల 

చేసినాండు, దానితో కోవ ఊుచ్చింది. కాకులు ముట్టుకోడ 

వాని వేశాయి, డబ్బు ఖర్చు చెట్టనని (వమాణము చేసి, దండవ 

జెట్టుకున్నా (డు, అవ్వుడు వందలకొలది కాకులు వచ్చి ముట్ట 

కున్నాయి. ఈలాటి వింకా యెన్నో నున్నాయి, సమ్మ నం] 

యేలాగా ? కాకులు ముట్టుకుంకేగాని గతులు చేవ. - కుక్కల 

"మొదలె నవి ముట్టుకో గూడదు, అందుచేత మిమామయ్య్వ గారు 

చెప్పినట్లు చేయండి, 

నడా..మో-రు నూజు చెప్పండి వేయిచెస్చండి. మామాటల 

నాకు నచ్చలేదు. అదిగాక మానాయనగారి “కేమికోరిక లున్న బ్ 

నాకుం చెలియన్రు. ఆయన నాతో ఏమి చెప్పి పోలేదు, మాతో 

ఏదైన జెప్పి పోయినా. డేమో చెవ్బండి, ఆలాగున తవ 

కుండ చేసాను, 

నర__._నూశతోను యీమి చెప్పిపో లేదు, 

నచా___ఎవరితోను చవ్పనవ్పుడుయేమని (యుక్కు_కోను 

వినా. మోయిష్ట మేలాగో ఆలాగు చేస్తానని (ముక్కు 

కోవయ్యా, 

నడా నశే! వేరే (ముక్కుకునే దేమిటి? ఆయనయిఫ్థ 

మేలాగో యాలాగున నే చేస్తాను, మిీారిద్దణు సాములు, 

నర చేస్తావుగద ! వేస్తావుగద ! చేస్తావుగద | 

సడా....ఏమి టన్నిమాట్లడుగు తున్నావు * నీశేమైన చా! 

_స్తమా ? 
నర___(గు డైజ్జ జేసి) బాద_న్హమా ! బాద్నన్తమా ! (అనిము 

దుకు వెనుకకు ఊగుచున్నాయడు) 
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వినా-ల్ర దేమి టయ్యా నరసింహంగారు! ముందుకు వెనుకకు 

సూగుచున్నా లేమిటి?! నడా తుగకలు పు నృకము జది వేటవ్వుడాలాగే 

చదువుతారు. 
నర. ఏమిటి? నాపేరు నరసించూమూ? ఎవండు చెప్పినాడురా 

పిక నాజేరు నరసింహామువి, సీకు డిందు మాందు బొత్తిగా తెలియ 

డంలేదు, నీకు కండ్లు నెల్మిమోందికి వచ్చినాయి, జ్యాగత్త! నిన్నవూం 

తంగా మింగేసా, | | 

. వినా_నదాళివుండుగారు ! ఇచేమిటీనోల ? ఈయన శేమైన 

పూనిండా యేమిటి? 

నదా.._.ఫోరణి చూ స్టే యాలాగో కనబడుతున్నది, 

నర... వఏదోపూనిండా నాకు! వదోపూనిందా + (అని లేచు 

చున్నాండు) , ' 

నడా... పూనక పోతే వై త్యగించిం చేసూ కూచో. కూచో. 

నర నేను కూచో నోయి, 

నడా... పోనీ! నండుకో, 

నర. శేను వండుకోనోయి. 
నడా... పోసే ! నిల్చో, 

నర నే నిలో(నోయి. 

నదా..పోని! యేం చేస్తావే చెయ్యి, 

నర__ ఏం జేస్తానా | కొంవ వీశేసా, మిమ్ము అందర్ని పీక్కు 

తినేస్తా, (గుడ్లు పీకేస్తా. (పౌణాలు తీసీస్తా చేలంబట్లిరా చేస్తా, 

ఏనా=_సదారివుండుగారు! మోకు మాట్లాడడం తెలియదు. . 

మో రూరు కోండి ! | 

నడా. నేనూరుకుంటాను, మి ే  మాట్లాడండి, 

సినా...ఎసీవెవరో చెప్పవయ్య. 
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నర... చే నవగో మెటుం నటయ్య ? చిన్న వృటినుంచి మా 

యింటి పొవోహిత్యం చేస్తున్నా వుగ దా! యీ మాత్రం తెలిదూ? 

వినా. జెైలియక నే అడిగాను, తమించి శాన్సవ లె, 

నర____నేనా. నేను నరసింహామునుగాను,. నడాళివుడి మేన. 
_ మూమనుగాను, 

వినా.__._అయిజే ఎనరు మీరు ? 

నర... వేనా? నేను నదాళివుడి తం్యడిని |శ్రీనివాన రావును, 
వినా_._.అయి శే మో సెందుకొ చ్చారు | 

సర_నో శెండిపోయింది నో కెండిపోయింది, అందుకొబ్బాను 

వినా __నోళెండి పోవఢ మేమిటి? శిలోడక  వాసోదకొలు 

తగలడం లేదు? 

నర అబ్బచ్చా ! ఆగుడ్డ విడుపు సీన్లు ఎనరిక్కా_ పాలా, అని 

నాకక్క_ణు లేదు, 

1 

వినా.అందు కేనా కాకులు ముట్టుకో లేదు? 

నర___అనవును, నిన్ను చేహముగా అందు శే. 

వినా__అయిే, మో కేంగావాల్నో చప్పండి, మూ కోరిక 

(వ కారంనడుచుకోవ డానికి మాఅ బన్బాయిగారు సిద్ధం గాకూర్చున్నాడు, 

న చాళిన్చుండుగారూ! ముక్క కోవయ్య! యిదే నమయము, 

నడా... ఇదినర కే (మొస్క..కున్నాను గదండి, మళ్ళీ యిన్ని 

మాశ్లైందుకు 2 

వీనా-_ కీని వాన రావ్రుగారూ! మో అబ్బాయిగారు (మొక్కు. 

కున్నారు, మోకు కావలసిం 'జేమో నిష్క-ల్బమంగా వెవ్పండి, 

జర__ఆలాగయి తే చెవ్వుతున్నా వినండి నాకునో౭ండివోతు 

న్నది, వాసోదక మని చేరు చెట్టి గుడ్డ విశుపుసీల్లు విలోదక "మని చేరు 

జెట్టి జాయిగ డిగిననీళ్ళునాకుం సోసినమా+(తాన నోదాహూం తీరడం 

శేదు, మిోరు వండి వేసిన అన్నమునల్ల నా కాకలి తీరడం లేదు, 



వినా... నాటీ మాగేమి గావాల ! 

నర-ఏమి కాన అనా! చిన్న న్పటినుంచి ఉదయమున నాక్కొఫీ 

అలవాటు, మధ్యాహ్నంపూట వాలు. ఆ శెండింటితోపాటు 

గోధువురన ఉవ్వువు అలవాటు. ఒక్కపూట కాఫీగాని టీ కాని లేక 
పోతే కాళ్ళు కీశేవి తలనొస్పివచ్చేది నడుంసిలబ జేది కాదు. చేతులు 
వంకరలు పొయ్యేవి. నాబుక విడచగట్టుక పోయేఏ, చెన్రలు దిబ్బళ్ళు 

'వేశేవి, కండ్లు ఇ రన్రలు గమ్మేవి, నరాలు తోడి చేసేవి ఆ -కాఫీ 

చుక్కలు న నోట్లోపడ్డట్ట బుిశే -వేనవికాలపు కొండలకు శోషి లి పోయిన 

"మొక్క-లకు వానకురిసినట్టుం డే ఊది అమృతంలాగుండే దంయె న నమ్మండి, 

కాఫీ వుంచి నాకు పానక మక్క.ఆ లేదు. మంచినీ శ్ళెన్ప్వడు (తాగే 

వాళ్లేకాను, గంగా భాండపు కొబ్బరికాయి యిస్తే ఓ గిరగిర తిప్పి అవతల 

పాశేసే వాళ్ల, కాఫీవుం"టు నా కిక యేమి అక్క-_అ లేదు, ఉవ్పను; 

కాఫీ 'యుంకే అన్నమైనా అక్క_జ లేదు. అచే అన్నం, ఒకమ్వుడు 

కులాసా పుట్టించం కే ఉప్పమాలో లుంతీ కాఫీగాని టీగాని పోను 

కొని మెజ్జిగాన్నంవ లె చారన్నంన లె (తాగేవాళ్లి. మాళతండడి చచ్చి 

వోయినవ్వుడుముందు కాఫీనోటా శోవోసుకోం చేనిన్వూకుండ బట్టుకో నేదు, 
తండి తద్దినం రోజునగూడా ముందు కాఫీ ఖ (తాగుతాను, తద్దినం 

శేవనగా ఆనాటి రాతీయా తద్దిన ౦నాటిర్యాతియో చేరే ఫలహోర 

మక్క- జ లేకుండా ఈ రెంటితేన కాలతేవం చేస్తాను, అటువంటి 

కాఫీ నా కీవ్వుడు లేకపోవడం చేత యివ్వుటెంతో యిబ్బంది సంభ 

వించింది. ఇటువంటి కొడుకు నాకుండగా శోనింత వాధవడవ లెనా ? 
ఉవ్చుడు నాముఖ్య వైన కో౭క యేకటంకే కాఫీతో తర్పణం చేసి 

ఉవ్వుమాతో పిండం వెట్టనలెను ఆలాచేసే గాని నాకు ముట్టదు, 
వీనా__నశే ఆలాళే వేస్తాము, కాని యిది శాస్త్ర మొప్బు 

తుందో లేదో, శా స్ర్రాములలో భిలోదకములు  తిలోదకశములు 



92 వ కూన నములు = 

'వాసోదకములు చెన్నబడియున్న వి, గాని కాఫీలు టీలు ఉవామాలు 

శౌవ్సబడ లేదు, శా దాలు ధర్శశ కొ స్త్ర వకారం చేయనలనసినవిగాని 

మియిష్ట్మవ కారం సొ యిష్ట వ కారం చేయనలసినవిగావు, గారెలకు 

బదులుగా నుసాలావడలు పెట్టమంకు శాస్తా) లొవ్వతాయా + 

నర-_..ఒవ్వుతాయో లేదో నా కనసరం లేదు, నాకు. ముట్ట 

డమే నాకుగావాలిగాని తక్కినపమయ. నాకక్క_ర లేదు, పూర్వ 

కాలంలో మన్నధుండు సాంబమూర్హిగారి మూడనకంటి చిచ్చువల్ల 

కాలిపోయి, భన్మవటల మైనవ్వూ డతనిభార్యమైన రతీదేవి మన్సృధు 

నకు (ప్రయమ్మిలుడై న న ననంతునింజూచి చచ్చిపోయిన తన మగనికి 

పువ్వు తే నతో తర్పణమిచ్చి పువ్వా ళృతో పిండము శెట్టవలసినదని 

నొక్కి చప్పెను. అక్కడ ధర్హుగాత్ర 'మేమయినది, తిలతర్పణములు 

మానివేసి పువ్వు కే నెతో తర్పణములి నేను అన్న వ్పిండములు మాని 

వేసి పుప్పాళ్ళతోం బిండమువేస్తేను మున్సధునకు ముట్టినష్రూడు 

కాఫీతో తర్పణమిచ్చి, ఉవ్వుమవూాతో విండం బెట్టి గారెముక్క...లకు 

బదులు యిథ్ఞైనలు వెట్టి లేను నాగు ముట్టక పోవ్రునా? మో శాస్ర్రాములు 

తీసికెళ్ళి తుంగలో వూరదొక్క_ండి (బాహా లకు పెస్టేటవూడుగూడ 

మానసికం వోజున తద్దినంరోజున శీరాన్నం శాచడం మానివేసి వేడి 

వేడి కాఫీగానీ వేడి వేడి టీగాని దొన్నెల్లోపోసి వి _న్తరిచుట్టు పెట్టం డి. 

వీండివంటలు మాని వేసి భాగా అల్లపుముక్క-లు పోసి గనోధుమురవతో 

నిమ్మువండ్త పులుసుపోసితయారు చేసిన ఉన్వూమా విన్తళ్ళలో 'బెట్టండి, 

అవ్వుడు నాయాత్మ శాొంతివడుతుంది, అవ్వడు నాదాహముతీద్తంది, 

అవ్వడు నాకడుపు నిండుతుంది. 

నదా.వం 'బెట్టమం కే అడే ఇడ, నా కధ్యంతరము లేదు, 

వినా ధర్శశళాస్తాలు తగులడి 

పోతున్నాయి. ఇతర బేశస్తులను జూచి మనవాళ్ళు యింట వంట లేసి 

[ 



అద్భుత శ్రాద్ధ (వహాసనము ర్ట 
ఏ 

కాఫీలు, టీలు, ఉవుమాలు అలవాటు చేసుకోబట్టి చచ్చిపోయి 

వీతృ చేవత లయినతే ర్యాత గూడా ఆ కాఫీసీళ్ళమిాంద వువువూమిాద 

గూడ వాంఛదీరకుంజా యున్నది, ఇవ్వూడు ధర్భుశాస్తా/లు మాని 

వెయ్యాలి, “వితోదక, పాసోదళ, విండ్భ సదానం కరిప్యే” అను 

మాటలు తీసి వేసి ఉవూమాపిండ వ దానం కరిష్యే కాఫీ తర్చణం 

కరిష్యే అని మంతాటు మార్చి వెయ్యవ లసి వచ్చింది. దీ నెమ్ము 

కడుపుతాల కలిమాయ లోకాన్ని మెంకతనణికు ముంచేసింది. కూలి 

ముండాకొడుకున్ను కర్చిష్టి అయిన (బా హ్నణముండాకోొడుకు కూడా 

సోడాదాగి శాఫీతాగి యీడు స్తుం+ఖు యిటువంటి యో(ం వట్టక 

పోతుందా? గొడ్డు కుడితి (తాగినట్లు కంచు చెంబుడు శాఫీతాగడ 

మున్ను కడుపులు చాకిబానల్లాగ పెంచుకొని రోగాల పొలవడ 

మున్ను, ఈ కాఫీలు కాఫీకొట్లు నచ్చినతర్యాగ నే దోగాలు యెక్కుు 

వవుతూ యున్నవి. ఈ కాఫీకొట్లు పో తేనేగాని మనం బాగుపడము, 

వేళ లేదు, పొళ లేదు,వుడి లేదు, మైల లేము, అకలి అయిందన్నమాట 

లేదు. కా లేదన్నమాట లేదు. గో నెబస్తాలోపోసినట్టు రహదారీ వడ 

నలో చక్క_పూటుగా సరకు వేసినట్టుతిని వొర్లడ మే నున వాళ్ళపని, 

నర__.ఇదిగో ! నేను వెళ్ళిపోతున్నాను, నే చెప్పినట్టు 

చేయండి లేకపోతే పాజవుతావు. 

వినా....ఇనె గొవ్పచిక్కే నచ్చింనోయి, 

నర చిక్కే లేదు, మః తండీవేరు చెప్పి ఉప్పుమూ, కాఫీ, 

టీలు. వంచి వెడ్డాను, అడే (్రొద్ధము, 

re అజా 



రంగము! 

[అవ్వడు వాసు చేవరావు (వ వేశించు చున్నాండు] 

వాసు.___(తనలో,) తళ్తునోరు తిరణే కాలు ఊరుకో లేవని "పెద్ద 

లంటారు. కాని వసివేనేవేతులు కూడా ఊరఠుకోలేవను మాటపై 

వాటితో కలవవలసిని జే; వవోజు కావోజు పా న్తలాఘవము చేసి యేదో 

నంపాడి శేనేకాని నిత కృత్వుంగడనవదు, వూ నాగ మణికి బువంగడువ క్ నే స్ 
వలె బట్టగడునన లె, మెగా సాజూదానకు నా తాగుండుకు నాతిండికి 

నాబట్టకు కొంతమిగులన లే. _ దిక్కు.మాలిన (బహ్మా దేవుండు ఒక్కా 

రూపాయల చెట్టు నృష్టించి నాకిచ్చినాండు కాండుం అందుకే అనిర్భా 

గ్యునకు లోకంలో పూజ లేకపోయింది. వాండేేమి పోయేీశాలమో 

స ' ఫ్రోడీ క హేతి bs చే గ చెసే కాని ఆ (బ్రహ్మ దేవుండు ఫోకుగా చేళి ద్దీ కర్చు చే సేవాండికి డబ్బి 

య్యండు, ఒకరికి చెటక_ తొను తినక యెంగిలి చెయ్యి శాకికి న 
& రా 

రాల్బనియే వాళి వెధనలకు కానలసినంతిడబ్బిస్తాడు. నామాట కుడా 

పారణముగా ఈ రమా కాంత రాన్రున్నా (జు |! ఏండిత స్సాకొయ్యా! విడి. 

దగర అతమూాపాయలున్నొ యు. (సాణాననరమువచ్చి యనంటైనా 
౧ ఒం pn 

బదులునకు వస్తె నూటికి శెండురూపాలనిడ్మీ మింద అవ్వ్పిస్తాండు.. 
జ్ 

వాయిదా దాటితే నూటికి నాలుగుమాపాయలు పుచ్చూకుంటా(డు, a 

ఇంట్లో రెండోవ స్హరిశేదు, తం డితద్దిశముసాణై నా వై వాడినివిలువడు oJ 
pan (ne 

౧ 

శ 

సొమ్ము పావము పెరిగినట్లు వెరిగినిది ఏడిదగజ, చానికి విడుదలయ్యే 
( య 

దారిలేదు, మాడవ స్టే పిల్లలు చేదు. ఎవడినో చెంచుకుంటాడట, 

ఎందుకు వభవ వెంపు, చెంచుకొంశే నానంటివాండీని వెంచుకోరాదరా, 

ఒకజోడు గుళ్షాలబండి ఒక మోటారుబండి పెట్టె ఇఫ్ వెళ లాడుదు 
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ఎంత వేరు తెస్తాను వీడికి నేను, ఎనంవో చిచ్చువెధవను పెంచు 

టాడు కాని నొ వంటివాండిని వెంచుకోయు, నే నెంతమందినో టో 

EE డబ్బు లాగినాను, కాసి పేండిదగ్గజ నావానీక వడినదికా, 

పఏడివొంవలో లాగి తేనే న్యావజ్ఞ్మ అసి నాకుంది, బదు లిమ్మున్నా 

పారికవక చేదూ అన రాతి వేళ యి తడినగలు సట్టుకొని వెళ్ళి బం” 
థి తు ల్ 

నగలని చెప్పి 'తాకట్టుమోంద సొమ్మియ్య మన్నాను. అవ్వుడుకూడ 

ద్యాయము పాజినదికాను, దీని కము టుపాయము,. వీడి వెళ్ళా 

మాతను వజిముండ, వీడు వేవవ, డాపడదగర మేజెన ప 
అ] యం ౧ can 

వేసీ నా ద్యాయము పాటుతుండి అచిగో సీడు గుజ్ల మెక్కి యే 
pat.) డు 

వూరు వెళ్ళుచు నాయడు, బహుశ సాయంకొలమువటకు రాం 

పాదిక పాజడిసికి కావలిసినంత న్యనధి యున్నది, పో లెరమ్మత 

యూ వేళ కనక నాద్యాయము పాజెనా సీజాతరలో కండు వే 

పోతులనిస్తాను. "రెండన్న రెంచన్నమాట యేమిటి పాటిన నకొద్దీయు న 
యా 

( తెజలో) 

ఎక్కడికీ వెళ్ళక జాగ త్త తే గానుండు తలుపులన్నీ తాళాలు వె, 

వాను... (తనలో) అదిగో జ్యాగ్నత్త అని చెప్పి వెళ్ళిః 

చున్నాండు. ఈ వెజ్హముద్ద రాలును టోపీ పెట్టుటకు తీగిసవిధ ముక్క 

యున్నది, డానికి తగిన వేవము. 'టేసికొంటాను. చిన్నవ్పటిన 

వగటివేపాలలోదిరగ బట్టి యీ వేషానికితగ్గ దావేపామున్నది. శ 
శివభకు రాలు, మతమంే యూఎపిడకు వాలవీచి ్ బెయున్నది నో 

(వతాలు అంచు చాలాయిప్ట ను. అయ్య చార్టు అమ్ము వార్లు ఈ 

వాలా (సామ ౪ ఆఅంకుమేత యూవిడ నాటోపీవో వడకపోదు, ఇ 

వెళ్ళి “వవషము వేపికొని సస్తాను, (అని స వృ-మిం చును, ) 

7 
nm 
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(అవ్వుడు వాసు జేవరావు (వ వేశించు చున్నాండు,) 

వాను-(తనలో) ఇవ్వుడు నేను నరిగా జంగము బసవయ్య 

లాగున్నాను; కనురెవ్చలమోంద చెవ్టలమో.ంవకూడా ఏభూతి పాము 

కొన్నాను. అబ్బ ఏటికడుపు కాలా; యో రు దాతు, తావళముల 

మూలాన్ని 'మెడలాగి వేస్తూన్నది. ఏమైనాఒకగంటసేపు బాధవడాలి 

ఎవరండమ్మా లోవల తలుపు తీయిం చండి, 

(అవ్వుడు మంగమ్మవనచ్చి తలుపుతీయును.) 

మంగ-ఎవరు వారు, ఎవరికోనము వచ్చినారు, 

వాసు-అమ్మూ, రమా కాంతం గారిల్లు యిచేనా ? 

మంగ-ఆ, యిదేనండి, 

వాసు-అమ్మా ! మారేనా మంగమ్ముగారు. 

మంగ-చిత్తృము. నేనేనండి, 

వాను-నేనూ అలాగే యనుకొన్నాను, వారు - చెప్పిన యాన 

వాళ్ళన్న మిోదగ్గణ కనబడు చున్నాయి, 

మంగ-ఎవరు చెప్పినయాన వాళ్ళండి యవి, 

వాసు-ఎవరు చెపి లే నేమి తరువాతతరువాతమిాశే తెలుస్తుంది. 

మంగ-తమరెవరో నాగు తెలియదు. మామగ వారింట్లో లేరు. 

తమరు వచ్చినవని యేమిటో తెలియదు, 

వాసు-అమ్మా! నేనెవరినో యెందుకువచ్చానో నవిన్నరంగా 
వెపుతాను; నేను వచ్చినవని విని మాచి త్తమువచ్చినట్లు చేయండి 

మాశాపురం కైలాసము, 'నేనునంది కేశ్యరుడిని; నంది కేశ్యరుండ వె తే 

సాధార ణమనిషిలాగున నున్నా వేమి అంటారేమో, నాసిజరూవం 

చూపి సే జను లం తాజడుచుకుంటారని మావాలువుసిపిలాగ చక్కా 

వచ్చాను, | 



pry కె లానదూత [వహననము 97 

చుంగ-ఆజో | మహాను భావు లైన నందీశ్వరులవారా ? నమ 

స్కారము నమస్కా. రము, తవ్వులు తమించనలయును, తవ్వులు 

తమించవలయునుః (అని చేతులు జోడించి కాళ్ళమిా(ద వడును) 

వాసు..(తనల్ళో నేను విన్నది నిజమే, ఈవిడ యమా*యకు 

రాలే. అవూజే ధోరణి తెలుస్తూన్నది. (ప) కాశముగా) అమ్మా ! 

తన్వు లేమున్నవి తమించేటందురకు నీ భ్క్సికి చవాలనంతోవీ.ంచినాము, 

మంగ _ చేవరవారు వచ్చుటనల్ల మాగ్చహపావస మైనది, 

తమ శెందుకు విజయము చేశారో చెవ్ప్చవ లెను, 

వొసు .. అమ్మా! నేను నానం౧తనవనిమోద రాలేదు, వరోన 

'కారముకోనమువచ్చాను. లేకపో తే నాకుశై లానముకదిలి రావ డానికి 

తీరుబడియున్న దా? ఒక్క గడియ నేనక్క_డ లేకపో లేజరుగదు. సొంబ 

మూ ర్హిగారికి నేనే కుడిచెయ్యిని,. నేనిక్కడ లేకపోతే ఆయనకు 

తోచదు ఆయనవను లన్ని నేనే చేయాలి. ఆలోచన లన్ని నేనే 

వప్పాలి, పార్వతీ దేవికి నేను వెద్దకొడుషుని పార్యాతీ వర మేశ్యరులు 

అ న్తమాసంనన్నే నిలిచి నన్నే శారవిస్తారని ఆ విఘ్నేశ్వరుండికి ఆ 
కుమార స్వామికి కడుపులో యెంతో అంత గుట్టు, 

మంగ... దేవర వారి యోగ్యత అటువంటిది కనక ఆ పార్వతీ 

వర మేశ్వరు లంత యాదరణ చేస్తున్నారు. 

వాసు... అమ్మమ్మా! ఆలాగ నవద్దు. అదినాయోగ్యత గాదు, 

ఇంతకు వారిద్దరికి నామిోాంద అవరిమిత మైనదయ, వారి కంతదయ 

-జేకపో తే చేనింత కాలము నిలవగలనా * వారదయచేత నాకెంతగార 

వముజరుగుతూన్న దోచూడండి. సాంబమూూ _ర్రివారిదర్శనము చేయుడం 

నిమిత్తం దే'వేందుంధ్ధు, బృహస్పతి, బహ్మ చేవ్రుండు, (క్రీమహావిమ్లువు 

“మొదలై న చేవత లందు క్రైలానమునకు వచ్చినస్సుడు దర్శనానికి 

తగిననమయము చెప్పనలసిస దని నన్నా (శయించి నాయను[గహాము 

నంపాదించుకుంటారు, వ చ్చే చేవతణ పోయే జేవతలు సోతముచేసే 
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దేవతలు నరము లడీగే చేవతలుకష్టసుఖములు చెప్పుకునే దేవతలు, 

అటువంటి చోటనుండి కదిలి రావడానికి నాకు తీరుబడే లేదు, అయితే 

అమునలాళ్ళక ష్టం చూడ లేక యిల్లావచ్చాను, 

మంగ... ఏ ఏ ముసలాళ్ళు స్యామా, 

వాసను.__ఎనరో సీలకంఠంగారు పార్యతమ్ముగారు ఆని దంవతు 

లున్నారు, 

మంగ... ఏలక ంథంగారు మామామగారు, పార్యతమ్ముగారు 

మా అత్తగారు, 

'వాసు..అవ్రు నను నమ్మా నే నెజుగుదును ఎటింగుండబ కే 

వారువంపు తే యిక్క-డికివ చాను నిచ్చేనా అమ్మా వారికోడలను, 

మంగ..చి త్రము చేనేనండి, 

బాను__నీవీషవయమై వారు చాలా చెప్పారు, ఈలోకములో 

వున్నంత కాలము వారి కిద్ద కి సిశ్ర చాలావువచారము చేశావని వీవు 

భూచేవతవని మహాయిల్లాలునని సీవ్రండబట్టి భూమిమింద వానలు 

కురుస్తున్నా యని వారు చెప్పారు, అత్తమామల మెవ్వపొందుట చేత 

స్ చాలాధ న్యురాలవమ్మ్లూ | 

మంగ___నరి సరి యెంతమాట, అది నామంచితనము కాదండి 

మాఅ_త్తమామలు పార్వతీవర మేశ్యరులవంటి వారు, వారు మంచి 

వార గుటణేత నాకింత చేరు పలిష్థలు నచ్చాయి. చేను కావరానికి 

వచ్చినది మొదలుకొని వారునన్ను బిడ్డలాగున చూచుకొనుచున్నా రు, 

బాను... నా శెంతమంచినాశై నా నీవుంచితన ముంశళునేకాని 

వారి -కాన్రప చారము జరగదు, ' . 

మంగ. అయితే వారిద్దరు సౌఖ్యము గావున్నారండి అక్కడ? 

నాసు_ఏమిసౌఖ్యనమ్మా నె సౌఖ్యముం కే నారు నన్నిక్క-డి 

దం మకర. సంహార, 
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మంగ... అయితే వారు మిమ్మిక్క-డికి నంపవీచినారా యేమిటి? 

వాసు---వందకపోతే నాఅంతట నేను వచ్చానా వటి, 

మంగ... స్వామి | నాకు తెలియ లేదు, అయితే వాశునుకు 

వహంహికూరు మిమ్మలిని 

బాసు ఎందుకు వంపించారని మెలబ్లీ గా అంటున్నావా ? 

వాళ్ళక్క_డ వజేకష్టాలు చూచేటప్పటికి కళ్ళు చిల్లులు వడిపో 
నాయి అంతట నేనే మోదగ్జిణకు రావాలనుకుంటూం కే వారే పిలిచి 

నన్వు సీదగిణకు నుక -వెశుకు నచ్న్వోను." వెళ్ళమన్నారు, అందుకొని నేను వనుక్కుంటూ 

మంగ... అయ్యా ! వారు కస్టాలు వడుతున్నారా అక్క-డ! 

వాసు . కష్టాలన్నాకష్టాలా ! అమ్మా ! కట్టుకుందుకుబట్టలు 

"లేవు వారికి. మోామామగాడు గోచీ చెట్టుకు తిరుసచున్నారు. మూ 

అ_జిగారు చిరుగులగుడ్డలు కట్టుకుని కాల కేనము చేస్తూంది ఈవరి ద, 

ము చేత వాడు (సజల మొగము చూడ లేక సిగ్గువడి తిరుగుతూ 

న్నారు. చలిగాలికి భాధవడలేక వారు చెట్టుతొబ్బలలో వండుకొను 

చున్నారు, ఈం దమం కు యిల్లు లేదు, ఆ చెట్టు 8 కింద యీ చెట్టు 

(కింద వారివంచను పీరివంచను తీలదాచుకొనుచున్నారు. కట్చుచేసు 

కుంచూమంశు చేతిలో డబ్బు చేదు వారికి, వారువడుచున్న కొహ్టా 

తన్ని అన్ని కావు , రమా కాంతంపంతులుగాకి వంటికొడుకు మూవరసీ 

కోడలు నుండగా వారి శెన్ని పాట్లు నచ్చినవ్ చూడు ఆమునలి 

వాళ్ళనువూ స్తే సే నాకడుపు దరికోసుకొని పోవుచున్నది.' నేనే కాదు 

అక్క-డున్న వాళ్ళంతా జూలివడు తున్నారు, అ పార్వతీవర మేశ్వరు 

లకు గూడా వాలా జాలి కలిగినది, 

మంగ. (వడ్చు చు) అయ్యో |! మూమణగారు ! మోాశెంత 

కష్టము వచ్చినదధండి, అయో ! | అ _త్రయ్యా | నేనుండ గామోశన్ని 

కష్టాలు నంభ వించాయంక, మారు. దిక్కు. మాలి.దతులలా 
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గ పోయారా, ఈలాటి నెంపటిళ్ళు మూక్రడ గా తల ఇవాచు 

ఒకు కొం మే "లేశపోవునా ? కట్టుకొను టకు గుడ్డ లేదా tt ఈ 

పోతారని యొవ్వుడు అనుకో తేద త్త త్తు మో రంతోంతో సుక్షి 
తున్నా రనుకొన్నా న _త్తీయ్యూ, 

వాసు-__అవ్మాయి | విచారిస్తే కార్య యు మున 

దానికి తగినవని చేయాలి, 

మంగ__వమి చేయాలో నాకు కెలియడము చేదంజి. 

వాసు... తెలియకపో తే అనూ నేను ఇపుఆానూ వ్ 

మంగ_.. చెవ్ప్చండినాయనా, ఆదంవతు లిద్ద ఈ సుఖి 

టట్టూ నలుగురిలో తల యొత్తుకొని తిరిగేటట్టూ ము మొనా, 
యం వుంపే పవ్చండి. 

వాను _ చెన్స డానికి శేముందసూా .మోామావమ?7ారికి నాం 

జరీవంచలు నొలుగు జఠీకండువాలు నుంచిబనారను వట్ట్యువంచ 

డువా వుండాలి, మోయ త్తగారికి సాలుగుజరీచీరలు. ఒక రెండు। 

చీరలు న్రండాలి, వదో[ పా దేశమా తంగా యిల్లు క ల్టషుకోడా 

నాలుగ గై దువందలరూపా యి భండారి, నిక్యకక్చువాడుకుం జవ కింకొ; 

రూపాయ లుండాలి, ఈమ్మాత మైనావుంకేనేకాని బూల్ళ గా 

ముగా వుండేటందుకు వీలు లేదు, 
నుంగ__అయ్యానాయనా ! ఆమా|త మివ్య ఉానికి వః 

వక్ తేకపోతేదు, అయితే మూావారిఎట్లో లేవ, అయన వచి 

దాక మీరు వున్నార ౦కు ఆయనతో చప్పి యిప్పి సానా 

వాసు... వాటు వాలు నేను నావనులన్నీ జూడక గోొట్టుక 

రావడమే కాకుండా యింకొ మావారు వచ్చిందా కా ుండన 

నాకొనతల వని లేదనుకొస్నా చా యిచేవని అనుకునా షానా జి ఈవి 

కవ్వుడే సొంబమూూ_ర్హిగారు బెంగ పట్టుకొని యెదురుదూ స్య్యూంటా 

పా “రతీ? బేవిఅన్న మేతిన దునేనొక్క. నిముమముండడానికిపీలు = "తేదు, క 
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యివ్వడేమైనాయియ్యి, ఇవ్వకపోతే నేను నెళ్ళిపో తాను. ముసలా శే 

గంగలో చ్చ నాకెందుకు, (అని లేవబోవును) 

మంగ-స్వామా! నంది శేశ్వర్లు వారూ | కూర్చోండి కూర్చోండి 

కోవవడకండి, కావలసినజరీబట్టలువట్టుబట్టలునా వె క్రైలోనే వున్నాయి 

అవి నే నియ్యగలను కాని నాడగ్గణ రొక్క మేమి లేకు, అందుకే. 

తటవటాయిస్తున్నాను, 

వాను-అవూయి ! ఇంత తటవటాయించాలా, రొక్కము 

"లేకపోతే సీమెళ్ళోఅన్నినస్తు వులున్నాయి. 'యేదోవకవస్తువుపార వేయ 

రాదూ, అ త్తమామలకం కు యీ నస్తువులెక్క బా వెధవవస్తువులు, 

వేయించుకుంటే మళ్ళీవస్తాయి, ఇవ్వుడు నేను చెళ్ళిపోయినానంశే 

అక్క_డినుంచి ఇక్కడికి వచ్చేవారు చేరు. కబురు చస్పేబారు వేరు, 

ఆకాసుల'వేరుతీసి ఇల్లాసారై, నీమగడువచ్చి చూ చినానీమోద యేమో 

కోవవడండు ఎందుకంు ఆతనిత ల్లీదం[ దులకిచ్చావుకాని సీవుసీ వాళ్ళ 

కిచ్చుకో లేదు కదా, అందుచేత సీన్ర భయవడవలసిన వని లేదు, 

ఆయన వాలా నంతోపి, సాడు కాని నిన్నేమా అనరు, 

మంగ-నిజమే సామి నరీ యిశానసులచేడు పుచ్చుకొండి 

(అని యిచ్చి వేసి జరీబట్టలు వట్టుబట్టలు చెచ్చి) ఇవిగో వట్టుబట్టలు 

జరీబట్టలు పుచ్చుకోండి, (అని యిచ్చును,) 

వాసు... అమ్మాయి! వత్శినతవం శే నీవే, అ త్రమానులయందు 

భ క్రిగలదానవం మేనీ వే, నిజముగా సీవంటిఆడ దుండబ శై లోకములో 

కొంతధర్శం నిలుస్తుంది అత్తలను ఛా వెళ్లు వాళ్ళు మామలను 

బాధ చెశైవాళ్ళు “కాని యాకాలంలో నీవంటి కథోడలొక కన 

వడదు. ఈకాసుల మేరు ఈజఒట్టలు తీసుకొని వెళ్ళి మోయ త్తమామల 

చేతిలో పెడతాను, వారు చాలా నంతోషి.స్తారు. వీలుగాఢం శే వది 

"పీ. ను రోజులలో మళ్ళీవస్తాను, 
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మంగ-తవ్పకండా దయచేయండి, మా అత్తగారు మామ 

గారూ యేమన్నారో మళ్ళీవచ్చి చెప్పండి, 

వాసు. తేవృకుండా చెపుతాను యిక నేను వెళ్ళుతాను 

(అని లేచి తనలో) ఇది వట్టి వెజ్తిముండ అన్నమాట నృష్టముగా 

"జెలిసింది నాటోపీలో బాగావడింది. ఇక యిక్క.డవ్రండకూడదు దీని 

మగడు నచ్చాడం కే పట్టుకొని డొక్క. చీశేస్తాడు. వాడు చండశాన 

నుఃడు ఈయనస్థలో విక్క-బల'మే శరణ్యము, (అనిపోవును,) 

మంగ__(తనలో)పొవము మహానుభావులై న నంది కేశ 

రుల వారు రాబట్టి మాల త్రమామాలకు సుఖం కలిగింది, "లేకపోతే 

వారు కష్టవడడము మాక వతిష్ట "రావడము నంభిఏంచును, ఆయనిం 

టిలో లేకవోబట్టి తక్కువ యిచ్చినాను, "లేకపో తే యింకాయెక్కువ 

సొమ్మిచ్చి యుందును, 

(అవ్వుడు రమా కాంతమునంతులు (వ వేశించు చున్నా (డు) 

రమా.___తలుపు తీసికొని కూర్చున్నా వేమీ సీచీమో చిన్న 

వోయినట్లున్నా వేమి ఎవరితో ,ననా తగాదాలాడినావా యేమిటి, 

. మంగ (డఉ త్రరముచెవ్పక వెక్కి. వెక్కి యేడ్చును) 

రమా...(తొందర తో) వమిటిది, వమైనా జబ్బు గానున్న దా! 

మంగ__అయ్య అత్తయ్యా! అయ్యా అత్తయ్యా! అయ్యో 

మామగారూ? మోా'కెంత కష్టము వచ్చినదండి, "మేమంతా లేనివాళ్ళ 

మయిపోచుసామా మోక, 

రమా...(తొందరతో) ఏమిటిది మామేనమామకో మేన త్తకో 
జబ్బుగా నున్న డా యేమిటి, 

మంగ.__అ య్యా | వాళ్ళకు జబ్బు లేదు, మో యమ్ముగారూ 

మానాన్న గారూ, (అని యేడ్చును) 

రమా... ఏమిటది సీకేజెనా దయ్యము. పట్టినచా యేమిటి 
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మంగ---అయో్య్యో! దయ్య మేమిటి 4 సరి ఇదొకటి కూడానా 

మంత గాళ్ళను వీలిపీం చనక్క_ర లేదు, నాకు దయ్యము లేదు, భూతము 

లేదు. చెపుతావినండి, కై లాసంనుంచి నంది శేశ్వర్ల వారు వచ్చినారు, 
రా ॥ క అక్క-డ మో నాన్న గారు అమ్ముగారు బట్ట లే! అన్నం లేక యిల్లు లేక 

ఇూాలా కష్టవడుచున్నారని ఆయన చెప్పారు మనమంతా బాగా 

వుండి వాళ్ళను కష్ట పెట్టుచున్నాము గడా, (అని మేడ్చును,) 

మా__సళే! నశే! ఎవడో దొంగముండాకొడుకు వచ్చి 

నిన్ను టోపీ వేశాడు, యేమైనా యిచ్చా'వొ యేమిటి, 

మంగ... (కోవముతో) దొంగముండాకొడుకా, ఎంతమాట! 

సామోత్తు నంది కేశ్వర్లు వారు మనమింద అన్నుగవాంచేతను వచ్చి 
నిజస్థితి చెప్పిన బే కాకుండా తిట్లు కూడానా 1 ఏమైనా యిబ్బాబా 

అని మెలి గా అడుగుతున్నా రా? వాళ్ళకష్టాలు "తెలిసిన తరువాత 
౧ (A) 

కూజా యివ్వకుండా వూరుకుంటానా, అ_త్రమామలమోూ(ద యింత 

భక్షి లేనిదాననై నాచేతనైన దియ్యక పోతానా ? 

రమా... ఏమి చ్చాను మెడతో కాసులపేరు కనబడడం లేదు, 

అదిచ్చావా యేమిటి కొంవతవ్వి, 

మంగ__ఇవ్యకపో తే యేలాగు, మాడు వెళ్ళీ యెక్కడో 

కరార్పుండిరి, నంది "శేశ్వర్ల వారు - వెళ్ళిపోవ లెనని తొందరవడ్డారు, 

సొమ్మిచ్చి వంవకపోతే అ త్తమామ లడుగుతారు. ఏమిచేయను, 

కాసులమే రిచ్చి వట్టుబట్టలు జరీబటలు నిచ్చి వంపించాను, మోత ల్లి 
(A) లు రు ౧౧ 

కోసము మితం డికోనము చేశాను, కాని మా వాళ్ళకోనము “కాదు 

గదా, 

రమా... నజేటో వీ పీదాసువచ్చాశు, టోపీ చేసి పోయ్యాడు, 

వడువందలరూపాయలసామ్ము గంగలో కలిసి పోయింది చాబేలాగుం 

టాడో చెప్పూ. పట్టుకొని పోలీసువాళ్ళ కవ్చగిస్తాను, 
ర వహ 
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మంగ___శివళివా ! యంతమాట. ఆమహానుభావుణ్ణి పోలీసు 

వారి కొప్పగి స్తే వంశనాశన మవుతుంది, ఆలాచే_సే నేనివ్వుజే 

నూతిలో దిగుతాను, 

రవమూ.___ఓపిచ్చిడానా ! సీతెలివి యిల్లా గుండబ్ట్రే ఆలా 

టోవీలో వడ్డావు, నశేలే వాడిజోలికి వెళ్ళను, నోరు మూసికొని 

వూరుకుంటాను, ఈయాడ వాళ్ళ మూర్భత చేత నే మోనగాళ్ళఅటలు 

సాగుతున్నాయి. శేకపో'ే చచ్చిన వాళ్ళకి సామ్మెందుకు ? ఇళ్లైం 

దుకు? బట్ట లెందుకు ? 

(అందజు సిమవ్క-మించు చున్నారు) 
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అనేశనృత్తులు చేసి యేవృ త్రియందును తనపొట్ట గడువక 

వోనుట చేత తుదకు వై ద్భమారంభిం చిన యొక మనుష్ముడు తన 

ముందుల సీకిందివిధ ముగా (వకటిం చెను, 

శ్రీ బరోడామహోరాజుగారు మెసూరువుహో రాజుగారు నేపాళ 

చకవర్తిగారు, పావరాబాదు మహారాజుగారు. శిరువాన్యూ-రు 

నవాబుగారు, జయపురం సుల్తానుగారు. నావద్ద లతీలకొలది కోట్ల 

కొలది విలువగల మందులు ఖరీదు చేసి తమ రోగములన్నిటిని బోగొట్టు 

కొని నాకు కలియుగ ధన్యంత యని బికుకు నిచ్చివారు హపాదరాచాదు 

మహారాజుగారైె న (శ్రీ గోవిందరాజు ణహుమారుగారు నా మందుల 

వటుత్వమునకు సంతోషించి నన్ను నను అంచారీమోద గూర్చుండ 
జెట్టి ఊశేగించి రెండు జాఘీరుల నిచ్చినారు, తిరువాన్మూ..కు నవాబు 

గారు నావడ్జ్ఞల సరీఖ్నీంచి నాకు సాకీం సర్దార్ అని వీరుదిచ్చి నాకు 

"రెండు అ గహారములిచ్చి నారు, ఈ| పొంత ముల జనులు తగిన 

వైద్యులు, నుందులు లేక అ కాలమ్భృుత్యువుల పొలగుటచేతను ఈ 

దేశము సాజన్నభూమి యైశందున దానిమోద నాకు విశేనము అభి 

మానము వుండుటచేతను యిక్కడి (పజలను (బతికింపదలంచి నా 

జాఘీరులకు అ్మగహార ములకు ము_క్టిహోరుల చేర్చరిచి నేను [వస్సుతము 

కా తేరు గామములో ని వాస మీర్చర చుకొన్నాను. వట్టణములలో కాపు 

రవం పవేలకొలదిరో గులురాతివగలు మాయింటీముందర వడిగాపులు 

వడియుండి నాకుని డాహారములు లేకుండ జేయుచు వచ్చినందున వట్టణ 

ములలో కాపురముండక యా వ ల్లెటూరిలో నుండుట శేర్పరుచు 

కున్నాను, నన్ను నేనుస్తో త్రముచేసుకోగూడదుగాని నామందులువంటి 
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మందులు లోళములోనే వెద్యునిసద్దను "లేవు. ఈమాట నేను లత, 

రూపాయలు వంచెమువేసి చెప్పగలను, నాది శా న్ర్రక ట్టు వెద్యమెగాని 

అల రచిలర వె ద్యము కాదు, దము మాకుటుంబములో యిరవె 
య ౧౧ 0 లి చూలు సి a 

తరములనుంచినున్న ది. వెగా సా స్పవి శేషము మాది మిక్కి లీ 

మంచిది, డబ్బుతీసుకోనడము నాకు బొత్తిగా ఇష్టము లేదు, బొవధ 

ములే న్మావజ్ఞి లను "తెలియ జేయును, 

గ పు రై వృత్తి లేక వైద్యముచేనెడి నిర్భాగ్యులగు వె ద్యులవద్దకుబోక 

యింగ్గీ షువై ద్యుల పాలబడి అరఖులు గోధుమజావలు. (తాగిచావక 

మావుందులు కొని చిరకాలము జీవింపుడు, 

సం. 

మందులు 

జంర మూవీ కనా రొలను ఏ బ్ 
ఈమందు హిమవశ్చర్వతముమిోది శీవషభులు 100, మేరు 

వర్వతము మోది ధాతువులు శిల, మూననననోనరములోని కలువ 

దుంవలు 56, ద్యెపాయన్మహవములోని నాచు వీశెడు, బదరికాననము 
నందలి మూలిక లు మొదలై న వస్తువులు వడినవి, ఈవమందు తయారు 

చేయుటశే 80 సం[రములు వట్టినది. దీనిని సేవించినవానికి నమస్త 
మైన రోగములు నశించును, పురాణజ్వర ములు పూటకుపోవును, 

_ మణ్యపుజ్యరములు మా(త్రతో హతమగును, ఈమందు వక్క-సారి 
పుచ్చుకొన్న మనుష్య నకు మటి యొన్నడు జ్యరము రాదు, ఇది తులము 

రు 9860 పథ్యము సులభము, అన్నము, ర్, నమ_న్తమైన 

కూరలు, నమ_స్తమైనవండ్లు పాలు, పెరుగు, మజ్జిగ, వన్న, మోగడ, 

నెయ్యి, నూనె, దుంవలు, ఉవ్వ, పులుసు, కారము, వచ్చళ్ళు,పిండి 

వంటలు, కందులు, శనగలు, మినుములు, వెనలు, మంచినీళ్ళు, 

వర్ణింవవలయు, తక్కి వన్నియు పుచ్చుకొనవచ్చును, 
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అజ్రీర్ర రమహాజీ మూత జం రూవమూారుతము, అగ్ని మాంద్యద్వశ్చిక 

కుక్కుటము. వాతనర్చ గాడడము, 

-ఈ మూడు మందులు అజీర్హ మునకు పెట్టినది చీర. ఈ 

వుందు పుచ్చుకొన్న వాని కడుపు వేసవికాలంలో వగలు రెండు 

జాముల'వేళ యినుకతివ్చ యర రాళ్ళు 'యేలాగున భగభగ కాలు 
చుండునో ఆలాగు కాలుచుండును. అనగా అజీర్ణమన్న మాట లేక 
యెప్పటికవ్వుడు వివరీతవాయిన ఆకలి అగుచుండును, ఇందులో 

వనమూలికలు, సువర్ణ భస్తుము రజిత భస్మము, కా నుభన్గము, 

వంగ భన్మృము, బ్ర త్తడిభ భన్మము, కంచుభన్థము, ఇనన భన్మృము, కర 

భన్మము విశేషముగా వడినవి. ఇవిగాక ండువందలవద హరు దిను 

సులు వజినవి ఇవిగాక కస్తూరి, కుంకుమపువ్వు, వచ్చకరూరము, 

పునుగు, జవ్వాజి పీశెడుపీ వెడువడినవి, ఇవిన్ని గాక ముసలి చేదుకి గు 

పాముచేదుక ట్లు, పాలపిట్ట నె_ర్రిమోభ జూలు, సేను చేదుకట్టు, జెర్రి చేదు 

కట్టు నెమలీయాశకెలభన్నము, "పెద్దపులి పాలుజున్ను , పిల్లీ పాలుమోగడ 

సీవంగిపాలవెన్న, సింహము గుండెకాయ ఏను గుదంత చూర్షముకలసి 

నది, ఈయోగములు బనవరాజీయము, చింతామణి, చాహాటము, 
చదకము శుశ్ళతము ముదలయిన' అచ్చువ డిన గంథములలోను అవక 

తవక యింద్దీషు షు (గంథములలోను॥ నవడవు, ఇవిమా చెద్దలవ న్లానేద్చు 

- కొన్న సాంవదాయములు వై గానలువది యేంక్లునిద్దులతోను, గోపా 

యిలతోను మె రాగసలతోను గలసి నానారణ్యములు తిరిగి రనవాద 

శౌ న్త్రాములు కృషి చేసి వర్మి శమశో శౌసినవి, ఈ మందులు తులము 1కి 

ఈు119-0-0రోఉలమోద జాలి చేత యేమియులాభ మచేథీ,ంవకఅనలు ' 
ఖరీదు జే యిచ్చుచున్నాము, ఒక్కొక్క మందు మణుగుముణుగుకంయకు 

మెక్కు_న చేయలేదు, ఇదివరకే వకమందులో యేడుపీశ లన్న ర ఖద్బు 

అయిపోయినది. దరఖాస్తులు ముందుగా వంవకపో లే చిన్న మెత్తు 
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అయినా దొరకదు, కాబట్టి స తర? గాదర ఖాస్తులు బంవవ "ఆను, యజ్ఞ 

ములయందలి హవి ర్భాగములు మిజిమారి తినుట వేత పూర్వము 

"బేవేందుని కొకసారి ae మైన అజీర్ణము వట్టగా అశ్విసీచేవతలు 

యోీోమందుచే చేసియిచ్చినాద; ఈ సంగతి కుబేర పురోణమందును 

యమపురాణమం దును వున్నది, 

- 
—_ 

అకాలవురణ జం'చాలమార్హాండము, 

ఈమందు పుచ్చువొన్న వారు నూటయేబదియేండ్లు (బతుకు 

దురు, అలాగున (బణికీయున్న వారు యివ్వు డనేకమందియున్నారు. . 

ఇందులో నల్లి నత్తువ'సేరు, దోనుమ్మూతము కుంచెడు, మేనుగుంటె 

కాయలు వదలం, నంజీవి వేళ్లు మె-త్తెడు తలుపుకిరకిరఏ వెడు, హాంన 

చేదుకట్లు వది వడినవి, ఇగిపు చ్చూకున్న వారికి వావు లేదు. ఇది తులం 
రు 610 లు, 

armen fm 

భేదీమహావ జక వాటము 

దీనికే విరేచనమర మేకు అని శెండవచేరు కలదు, ఇది సేవిం 

చిన వారికి వాతమువల్ల గాని విత్తమువల్ల గాని శేవ్మమువల్ల గాని యో 

మూాడింటిన మ్మేకనమువల్ల గాని మరి యేశార ణమువల్ల గానిఅతిసారము 

వల్ల గాని (గవాణివల్ల గాని అజీర్ణ మువల్ల గాని వెళ్ళుచున్న విరేచన 

ములు తతణము కట్టును, ఈమందు కలరాకు పెట్టినది జేరు, యూ 

నంవత్సరము యో మందునల్ల కలరాజూడ్య ము తగిలినవారు. 9500 

మంది బతికినారు. ఇది మ్యూత రూపాయి, ఈ మంచెవర్శికెన వనిచే 

యని వతమున మామందు మాకు నంపూర్ణముగా వంపించి వేసిన 

యెడల వారిసాొమ్యు వారికి వంపివేయుదుము, ఇటునంటిమందు లోక 

మునం దెక్కడను లేకపోవుటచేత [నతిదినము లతలనొలది బుడ్డు 



బొవధ ప్రకటనలు త్ర 

యితర చేశములవారు మావద్ద కొనుక్కొని పోవుచున్నారు. దీని 

వానన తగలినచోట విశేచన జబ్బుండదూ, ఇక లోకములో విశేచన 

ములవల్ల బాన్ర లుండవు, 

అదలా. పరా 

నకలజూడ్య ఘానమహివమము 

ఈమందు దున్నపోతు గడ్డిని దినివేయునట్లు నకలరోగములు 

హరించును, ఈమందునల్ల తలనొవ్వులు, నడుమునొవ్వూలు. కీళ్ళ 
నొవ్వూలువళ్ళనొవ్వులు,నళ్ళునొవ్వులు, క ళ్ళుముంటలు, ఒళ్లుమంటలు, 

అర చేతులమంటలు, అర కాళ్ళుమంటలు విపజ్వర ములు, సన్ని వాతజ్యర 

ములు, మన్యపుజ్యరములు, పురా౭జ్యర ములు, గజ, గడ్ల్డకురుపులు, 

రాచపుండ్ల్లు, పు జ్హైమాదలు, చెవిలోకురు'స్పులు, గోరుచుట్టు, కణుపు 

జెహ్షలు,సంగలుమాదలు, మడమకశాలలు, వొడుపుడు కాయలు, కంతులు 

బొడివెలు, అజీక్లములు, అమ్హములు, వి త్రములు, వాతములు, 

శైవ్మములు, ద్యంద్యములు, అతిసారములు, కలరా నుశూచి, బొబ్బ 

లమ్మ, ఆటలమ్మ. పొంగు, శ్వాస, కాన, తయ, ఢక్తథత్నీణత, పాండు 

రోగము, మధుమేహము, శిలా మేహము, బొల్లి, కుష్టు, పుప్పిగోళ్ళు, 

పుప్పివన్నులు, జలోదరను, లంబోదరము, మూగ, చెవుడు, గుడ్డి, 

కుంటి నర్తి, పిచ్చి, వెళ్ల, నరము పలయిన నవ _స్తరోగములు నశించును, 

ఇది పుచ్చుకున్న వారికి అశకాలమున నెరసిన తీలవెండుకలు నల్ల 

బడును, నంతానము ేనివారి “కేడాదిలో బిడ్డలు పుట్టుదురు. అన్న 

హితవు లేని బారు పూటకు కుం చెడు బియ్యవన్నము తిందురు. ఈనుందు 

"వల తు॥ రు కిక్ లు, నాలుగు తులములు వక్క-.సారిగా పుచ్చుకొన్న 

వారికి నూటికి రు 1-9-0 లు కమోాషను యిప్యబడును. ఈవి ముందులు 
Oa 

అమ్ముుటకు నూను వీచెంటు కావలెను, వారు నమ్మక మైన వారు 
, ౧౧ ర | 



110. వహననములు 

కావలెను, మునలివాం (డక్క-ర లేదు, వడుచువారు దరఖాస్తులు 
వంవకూడదు, భాగ్యవంతులతో మాక వనిలేదు, వీదవారి నెవ్వుడు 

మే మేజేంట్లుగా నేర్చరచము, [వతి యేజెంటు మావద్ద ద 200 లు 
ధరావతు ఉంచవలయును, ఈ సామ్మునకు మేము నెల 1కి నూటికి 

రు 0-2-9౨ లు నడ్డి యిత్తుము, ఏజంటు తవముకు జీతమే కావలెనో 

కవిాషను కావలెనో తెలియ జేయవలయును, దర ఖాస్తులు అర్ధణాబిళ్ళ 

"వెట్టి వంవవలయును, అట్లు చేయని దరఖాస్తులు మంజూరుచేయ 

డవు ఉదివర కన్ని[గామములలో యేశింట్లు కుదిరినారు గావున 

ఈ (కింది (గామములలో మాత్ర మే. యేశెంట్లు కావ లెను: పెంట 

పొడు, ఇనమదం! చేశేరు, పాచిపెంట, వెద్దాడ, పుట్టకుండ, చంవర, 

నేలపోగులు, పాతిళ్ళ మెరక, తో వేరు. తోకలపూాడి, గుమ్మం 

పొడు, బల్లి పొడు, దగ్గులూరు, కం తేరు, గం డేడు, మూలస్థానం, 

అలనుండ, మండ చేట, "క p--వోలా దార పూడి దొంగ లగన్నవరం, 

వంకాయలపాడు, నూతులపాడు, చింతలూరు భీమడోలు, గజ్జరం, 

వదురుపాక, ఆచంట, తాటిస రు, తాటిపాక, ఆటపాక, మేడపాడు, 

తాపేశ్వరం, ఛ్హోశ్వరం, మందపల్లి, వెనుమంట, 

వమూమందు అంతవనివేయునో ఈ (క్రింది చెద్దమనుష్యు లిచ్చిన 

యోగ్య తావ గ్రికలు ( (సర్జ్రి ఫీ శేటు) మూచిన వారికి? బెలియును, ఈసరి 

ఫి శేట్లు నూవద్ద వది వేలున్నవి కాని స్థలము బాలక మూడు నాలుగు 

మాత్రమే (పః టించుచున్నాము, 

మలల స్టే re 

"యో గ్య తావ తి కలు 

అయ్యా! మోజ్యర మూషిక మాన్టాలమువంటి మందుభూలోక 

ములో లేదు, ఇది మూడుమోతాదు 'లియ్యగానే మా నాయనమ్మ 

గారికి యెనిమిది సంవత్సరములనుంచి ఉన్న పురాణజ్వరము మూడు 



జొమధవకటనలు iii 

పూటలలో కట్టినది, మో మందులు కల్బవృశుములని చెవ్ప 

వచ్చును, "తెనుగు జేనములవారి యదృష్ట్రమునల్ల మోశీలోకమున 

నవతరించిర ని మాయభి| పాయము, మోామందున్న చోట్ల లోకములో 

జ్వర మువల్ల చావ్రలుండన్ర, ఇటువంటి మందు లనేకముచేసి మరిం 
లి 

కను లోకోనకారము చేయుదుడుగాక, ఇట్లు విన్నవించు మో 

మిత్రుడు (శీ వెల్తిపాొలెం వాల సూర్యనర సింవా నెంక టపి చ్చేశ్యర 
pa (=) 2 

రావు బహుదూరు, గడ్డపాలెం జపోొందాొరు, 

యు 

. De యు oe . 
అయ్యా మోరు వంవీన అజీర్ల వృశ్చిక కుక్కు టము అద్భుత 

మెన వనిచేసినది, మా మేనమానుగారి సినతండి అల్లుడు తమ్ముడు 

కొడుకు అజీర్ణమునల్ల చిరకాలము నాధవడి ఒక్క-'మతు కెన తిన 

తేక చికి శల్నమె కండథలో | పాణములు పెటిొని యున్నవాడు ఏమా ౫ ౮ ప్ 
మోవముందు మూడుపూటలు సేవించగానే యక్కడ లేని ఆకలి పుట్టు 

కొనివచ్చి యివ్వుడు పూటకు మూడు శెర్ల బియ్యపు అన్నము తినుచు 

న్నాడు, పూటకు అ థైైడు చెయగు (కాగుచున్నాడు, ఆతని చాతి 

యివ్వూడు 114 అంగుళము లున్నది, అదివరకు పూచికపుల్ల యె త్త 

"లేనివాడు యీమధ్య గడ్డపారవంచి మూడుముక్క- లు వేసినాడు, 

అజీర్ణము? లవార దరు యీావమందు పుచ్చుకొననలయును, వవిః 

ఘూలికలుకలసినవో కొని యీమందువంటిమందు లోకములో లేదు 

బ్రది స్యర్షములోనుంచీన చ్చిన బేమో యని తీలంచుచున్నాము,. ఇది 

భూలోక పారిజాతము, రోగుల పాలిటి కామభేనువు, ఇట్టిమందులు 

తయారు చేయుటకు మోకు “జేన్రుడు ఆయురారోగ్య బుద్ధిసంపద లిచ్చు 

గాక ode 

ఇట్టు తమ విధేయుడు, తంటికొండ పుళ్లేశ్వర రావు, 

Mae కలాల 



క. 

సామీ, మారు దయతో నంవీన అకాలవురణ జంనొలపు 

చండ మూార్తాండము అందుకొని అమం దానంద కందళలిత సాద 

యార విందుడనై తిని, యావుందునే న నేకమంది కిచ్చితిని, పుచ్చు 

కున్న వారందరు . సూటయీబది యేండ్లు (బతుకుచున్నారు. మో*ంకను 

కమ చేసినట్ల యిన మనుష్యులు వెయ్యేళ్ళు (బతుకునట్లు చేయ. 

గలరు, మోరు అశ్వనీ 'జేనవతల యన తారముగాని మనుషులుగారు, 

బట్టు మా[ప్రియశిష్యుడు, వంక సాటి వంకటక న్నయ్య, చెడిముక్కొ ల 

(గామం మకాం 

నా క. 

భిమగ్భణేః మోరు నంవీన విశేచన మర మేకను వేరుగల దీ 

వ(జకచాట మందినది. ఈ మందుతో విశేచనము కట్టుట యటుం 

డగా మేము దుక కుండనిండ సీళ్ళుపోసి దాసికి చిల్లి పొడిచి మూ 

మాత కుండలో వేయగా చిల్లి వెంబడి సీత కారుట కట్టిపోయినది 

శ విరేచనములు కటుట యేమి యాశక్నర్నవు. మరు వెటిన న్ ఎట చం (a 

ఖరీదుకంకు నూరురెన్షైమ్కువ ఖరీదు యిచ్చినను మోబుణము 

తీరదు. ఇట్లు మో యా మమ్మి లేడు కూచిపూడి కోనవ్పగారి సిన్దే 

శర రావు, దుమ్ముగూ దం, 

ఫు - ర లా 



జ్యోతిళ్ళా శ్రుములో గట్టి (1 కృపి. ఫీ జేసి దైవ శ్రొచక్రన ద్దు రులనివిరుదు 

పొందిన గొ వసి ద్ధాంతియొక రు శావ లెను, మేనుడిగినవశ్న్ లకాయన 

సరిగా బత్యుత్త భ్రరములు చెప్పినవతమున, ఆయన కసనమానములైన 

బహుమూానములు మేమి వ్చైదము, సాధారణజ్నోో వష ను డు వనికిరాడు, 

అ నేకరాజులవద్ద బహుమానములు బిరుదులు పొందినవానే కావల 

యును. వారు చెన్సనలసిన [వత్నలివి,. ఈవజకు మేజస్ట్రిటువసీ జేసి 
పించనుపుచ్చుకొని ఒకానోక (గామములోనున్న బెంచి మేబన్టీ )టు 

కోర్టుకు నస్తుతము (వసి జెంటుగానుండి తవ్వు చేసిన వారికి జరిమానలు 

మొదలగు దండనలు విధించుచున్న మ! రా! (శ్రీ నిర్లక్ష్యం సీలయ్య 

గారి బక్కచిక్కిన యాను చుట్టువక గాలనున్న కొంవలలోదూరి 

బియ్యము, వీండి, వవ్వులు. కూరలు అవ్వుడవ్వుడు ఎండుగడ్డియని 

(భమించి మునలిహాండ తెల్లగడ్డములు వినుట యెవ్పటినుండి నూని 

"వేయును? ఎవ్సటినుండి (భీసీలయ్య గారు తమయావును యింటిలోం 

గట్టి చన వాని వసులకావరివేతంగావీంచికాని లోకోవశారము చేయు 

దురు 1 8 గొవృవదవిలోనుస్న హీందున్రులు తమువయి యధికారుల 

వద్దకుం బోయి తమకు గిట్టని వారిమోంద "లేనిపోని నన్ను గడలువ న్ని 

అబద్ధపు ధొంజెములు చె రాట యవ్పటినుండి మానుదురు ? కి మ్యుని 

సినల్ చె వె ర్వౌనులు ఎ లెక్ట నులలోం దమకిష్టమెన మనుష్యులత ర ప పున 

బని చేయుట (అనగా ర గసిన్యముగా ఓటర్లను ఇండ్ల కుపిలిపించి ఛెప్పియు 

వారియిండ్రకుబోయి (బతిమాలియు) పట్ పాతముగా నడచుట ఎప్పటి 

నుండి మానుదుడు! 4 నంఘసంస్కా-రులమని చెన్వుకొనువారు తాము 

(బాసిన వాత లకు 'తొము వేసిన యువన్యాన ములక చశేవల ము విరుద్ధ 

ముగా నడచుకొనుట మన చేశమ.”ో నెప్పటినుండి యాగిపోనును ? 



అనగా - అతిశాల్య వివాహములుకూడదన్న వారు, ఎనిమి" దేండ్లపిల్ల లే 

కిబాహాము లంవేయుట, వితంతువివాహములు మంచివన్నవారు నమ 

యము వచ్చివవ్వుడువివాహములాడకపోవుట మొపలగునవి యెవ్చటి 

నుండి మాూ-+నుహురు!? 5 రాతిముక్కు_లనునుష్యులు, మట్టిభ కణ చేసి 

జీవించు? ట్రి మహాయోగులు, ఒక్క-వట్టణములోనే యున్నారా, లేక 

వ బ్లైటూశృలాోంహాడ నున్నారా! రాతిముక్కుల మనుష్యులన గా 

పీధులలో  నెన్నిదుర్యాననలు. వేయుచున్నను వాటివలన నెంత 
మూత్రము బాథవడక, అవియెల్లను సువాననలుగా నేభావించి బతుకు 

నట్టి మయమనువురలు, వొట్టిభషేంచు మపహాయోగులన గా ముక్కులో 

నుండి నోటిలోనుండి వీధులలోనిదుమ్ము కడుపులోనికి వివేవముగా 

జోవ్రచున్న న్ను బయ్యము లేక దానిని జీర్ణము చేసికొని యవృటియశ్షు 

శద గాడు మనుష్యులు, 6వ మ్యునిసివ పల్ “"కమామనర్రలో నైకమత్య 

మయొస్పటెినుండే గలుగును? 7 మునిసిపల్. కమోవనర్లు కాందలంచిన 

వారిలో6ంగొందణు చె ప్పెడు బెదురుమాట లకు, అ ౬ ద్ధములకు జంకకుండ 

నుండునట్ట్లూ, ఓట రకు తెలివి తేట "ఆవృటినుండి వచ్చును 1 8 సొమ్ము 

"రాబడిప జేమము గాగ లస్లీ డదు పః శ్రీల కాగితముల నేల వేసి కొట్టి వారిని కిట్టి 

రవము శేయక కాగితనుల చమువక శీసులుపాడు చేయుట ఎవ్పటి 

నుండి మూనుదురు? 9 డబ్బు రానిషప్టీడన్లు పార్టీ లను'జేవురించిఫీజుపు చ్చు 

క్రోకుంత అరువుకు వనిచేయుట యెొవ్చటినుండి వదులుకొందురు ? 

10 ఆనువ వతులలో కొంత లేకుండ _అన్నిమందులు నెవ్పటినుండి 

యుండును + 



కొన్ని పట్టణములలో దొరకునటి (శేష్టమెన 
యు యు © 0m 

వ స్తు వులు 

1 (పాణముతోనున్న (వశ_స్త్వమెన గోవువరుగు:-లోక ములో 

మనుష్యులు ఉస్పివరుగు, బుడమవరుగు, వంగవరుగు, మొదలయిన 

వాటినే ఎటుంగసదురుగాని గోన్రవరు'ప నిదినర కెవ్వుకు నెజుంగరు, 

ఇది వట్టణములలో (బతివీధిని దొరకును, మేక బెట్టక యెండగట్టిన 

యాన్రలకు గోవ్రువరుగని రెండవ వేరు. ఈ వరుగు వతిగ్భృుహములో 

నుండతగినది ఎందుకన గాపుష్క-రనమయమందుంటితృ కార్యములందు 

లతనత్తుల నోములందు నిది బాహ్మాణులకు ఉజానమిచ్చుటకు బనికి 

వచ్చును, ఇది మణుగుల. ఎనిమిదిరూపాయలు అనగా, ఒకొక్క 

' యాన్ర రెండుమూడు వీశెల బరువుకన్న నెక్కవగా నుండదు గనుక 

మిక్కిలి చవుకగా దొరుకును, కొనిన వారు దీనికి మేంత 'వెట్టనక్కణ 

"లేదు గనుక వారికీ దండుగ యుండదు, ఈ యావ్రలు మిక్కిలినాథు 

వులు, ఏటిదూడలు (బతుకన్రగనుక యిచ్చిన పాలన్నియు యజమా 

నుడుతాగవచ్చును, ఓవీక లేక పోనుజు చేత, వోటులు తన్నులు "లేన, 

మెడకు నులక తాడుగట్టి తీసుకుపోయినను నది హూరామువేయకుండ 

వెంటటనచ్చును. ఇచ్చినవ్వుడు గిధైడో, అరసోలడో పాలు పిదుకుకొని 

యింటిలో మేంత బెట్టక పీథులలో వదలి వేసిన వత.మున నివి పులివిన్తరా 

కులు, ఎండు. తాటియాకులు మొదలగుశవి తిని వాటి పొట్ట యవి 

పోసికొనును,  మేశవిషయములో యజమాని శేసిధమైన కష్టము 

సీయివు. |వతిజంతువు మజీయొకరిమోద భారము నిలువక తనపొట్ట 

"తానే పొటువడి పోసికోన లెన న్న యాత్మ గౌరవ సిన్టాంతము ఈ 

వకువులకుంటాగుగ చెలియును. అదియునుగాక కొంవలలభోదూరిదొంగ 

తిండితినుట యివి బాగు నెజుగును, పీధిదారిని గొట్టినన్వుడు దొడ్డి 



116 (న హాననములు 

చారిని దొడ్డి దారిని గొట్టిన పుడు ఏధి దానిసిబోవుటలో ఏటికిగల నేర్చు 

(ఇ 

పాలిచ్చినను యిన్యక సోయినను గోమయమునకు ఆడవాళ్ళు పొరుగిం 

వెప్పనలవిగాదు, వీటికిగల వటుడల పూనిక మిక్కిలి నెచ్చతగినవి, 
దు J 

కి పోసగ్క అ లేదు, నస్తును నోటికి దొరికినన్వుడు వేయిక జ్రలుపుచ్చు 

కొని కొటినను తిని వెళురు గాని సార వేసిపోను. (నజ లేమనుకొన్ననున 
GA) cn 

స్త న. ఉందొ ఆకా న. శ న జప ఇన ల 
కెమెయను వేదాంతదీతవూ[ తము యజమానులఘంసవలయును, ఈ 

యాన్రలను కొనదల-చిన వాటు మూక దరఖాస్తులను బంవవలయును, 

కొనుటకు వచ్చువరకు ఈయాన్సలను తేవదీయుటకిదణు మనుష్యులను ది ఫ్ర 
న  శ్తీ మ వాన అకు య అర్య ల శ మ క 

గూడ తీనువరావ అను, బేరము ఫమునలదముిున తీతువాతే "లేవదీయు 

నవ్వుజే యొక వేళ (పాణముపోయిననవవతుమున, ఆ దండుగ కొను 

కొస్న వాలే పెట్టుకొని వబయునుగాని, అమ్మిన వారికి లేదు, ఇంటికి తీసి 

కొని వెళ బగానే సిటీకి గడ్డి 'సెట్టగూడదు, వలయన చిట కాలమునుండి 
Ge 

గడ్డియలవాటు లేధు గనుక గడి కగలగాచే దానికి గోగమువచ్చును 
[a ళ్ 

న 

అందు వేత మల్ల మెల్లగా సనలవాటు చేయవలయును తక్కిననంగణులు 

ఈ; భు. శీ మతపు ఇ ఛి అరం ఇలను అల ఛు ¥ స్వయము గావచ్చి మమ్ము కనుగొనవచ్చును, విష్ణుపుర ము, గోన్రవరుగు 
ధా య క్షి Cos 

కంనెని (నస్ జెంటు, వంగి టజగన్నాథ లయ్మసుందర రాళ్లు వేంద రావు 

మరూలపీథి, 711, నెంబరుయిల్లు అస (వాయన లెను, 
భో 

2 చొుదటిరక ముదోవులు ;- ఇది వ ల్లైటూళ్ళ శిగుమలతిజేయు 

టక ఈయూరిలో 'బెంచుచున్నాము,. చిల్లర గాగొనువారికి పుటి 
ర cn ల 

రస్ ల కీచ్చదయు టోకుగాను వారికి పుట్టి ర 4 లు, ముందుగా 
. క | ద 

జట్టేకిపుచ్చుకొన్న వారికి పుట్టి రు కి లు, డిశంబరు 15 తెడిళోపున దర 
ణా స్ట 

ఖా సులు పంపినవారికి ఈ పెంకి-ఫ, ఇవి మిక్కిలి యువ మూగ మనవి, 
ఆశాల న్. 

రాతు విలయం బేగాక వట్టవగలుకహూడ  మోంచబడి. సంగీతము. పాడు 
వ / 

చుండును. మూడుచూట్లు అన్నముతిని యేవనిబేక విధి పి కామము 

f లేకుండ నిదపోవున ట్టివారికి న్మిదఆపుటక, ఈ దోనులు శ్రేన్టమైన 



కొన్నివట్టణములళో దొరళునట్టి |శేవ్షమెనవస్తువులు 11% 
(A) రి ల థర యాలి | 

విడుగుడు, వరీతులకు చదువుకొను (వతివిద్యార్థి వర్ద, ఈ పోవులు, 

అరడజనుండి తీర వలయును. ఇవిచదువుకొనున పుడు న్మిదరానియ్యను. 

ఇవియున్న వశమున నిదవచ్చునను భయనుచేత పొడు మలవాటు 

చేసికొన నక్క-టలేను. బీటుతిదుగక న్నిదపోయె పోలీసు భటులు 

వీటిని కొనుక్కొన్న వతమున వా శే (వమాదమును రాదు, 

(వాశ్రైకి మెలకువవ చ్చెడు చారందజు ఏటిని తవ్పక కెంచుకొన 

వలయును, కా_్రీకనూసములో తెల్ల వారగట్ల స్నానమునకు "వెళ్ళ 

దలంచిన వితంతువులు తమ్ము చేశేలేవెడి వారక్కల లేకుండ 

ఏటిని చెంచుకొనవచ్చును. డజనుల "లెక్క-.నుపుచ్చుకొన్నవతుమున 

డజను అణాకి చ్చెదము; పాలకొల్లుదోమలు కా చ్చేటిదోములు ఫ్ట్రి 

ముందర గిగదుడుపున కెన వనికిరావు, ఈనంగతి వట్టిమాట గాదు, 

అనేకవర్యాయములు మేము తనిఖీ జేసి మూచినారము, కావలసిన వారీ 

[క్రింద సంత కము శోసిన వారికి దరఖాస్తులు పంవవ లెను, _ శెండుడజను 

లేకముగా పుచ్చుకొనువారికి మూడింటిని కమిోవనుగా నిత్తుము, 

దోమా అండుకో, మురుకికుండులపీధి, 

ర్న దపురము, 

la 



కలథియుగయళత(ప్రళ్నలు 

ఒక గామమందు శివాలయములో అర్చకుండైన శివల 

చిక్క య్య, ఆ(గామమఃలో నేవిష్ణు బే వాలయములో అర్బకుంటై ననంబి 

నారాయణవ్చను గలునుకొని యిట్లనియె: చిర కాలమునుండి నాకు 

గొన్నిళంకలుక లవు, నాశంకోలు మారు నిర్భ్యతి చేయవలయును గాని 

నేను స్వ నుముగా నిర్భ్యతి చేసికొనజాలకున్నాను, అనగానే నంబి 

నారాయణవ్చ అవియేవో చవ్బనుని యడుగగా వారిద్దణీకి, ఈకింది 
నంభావణ జరిగెను, 

చిక్క. య్య... మనుష్యులలో వశువ్రలు, వశున్రులలో మను 

ష్యులు ఉన్నానని విన్నాను ఆమాట యెట్లునిజమగును ? 

నందవివిజమే! తమకు న్యాయముగా రావలసిన సొమ్ము 
పుచ్చుకొని సంతుష్టి పొందక, అడ్డ మైన చోట్ల (న వేళించి 'మోనము 

చేసి దొంగ గడ్డి కినునట్టి మను పష్య్యులు వశువులలోనే జమ వారు 

మనుష్య ఎలో పశువులా తనచారిని తానుబోయి పోటు త తన్ను నేక 

యెవరి చేలోనుబడక తిన్నగా నింటికివచు చ్చునట్టి వశువు మనుష్య 
నితో సమాన యు, అట్టివి వశువులల్లో మనుస్యులు, 

చిక్కయ్య---న రే ! మగ వాళ్ళలో ఆడవాళ్ళు, ఆడవాళ్ళలో 

మగవాళ్ళు ఉన్నారని విన్నాము, ఇదియెట్లు ? 

సంబ__ఉన్నారు. ఆడవాళ్ళు చెప్పిన కొండెములువిని, 
అవియేనమ్మి చీటికిమాటికి, ఇతరులతో కయ్యాలాడుటకు వచ్చునట్టి 
మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళే, తెక్కినఆడవాళ్ళవ తె వ్య ధ్ధ(పసంగములు 

చేయక కలహాములాడక కొంజెములు చెప్పక చదున్రకోని నత్కాల 
నశేవము చేయునట్టి ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళే, 



| కోలియుగ యశ ప్రశ్నలు 119 

చిక్క-య్య... (నౌ హ్బ్ఞణులలో నూల వాళ్ళు, మూల వాళ్ళలో 

(యాహ్మణులు ఉన్నారట, ఇది యెంతవరకు నిజము, 

నంపి__దయ, సత్యము, శుచి, మొదలగునవి (్రాహ్నుణలత్ 

ణములు, ఇఏిలేక మెడలో జంచెముమా|తము వేసికొని యొల్లవ్వుడు 

బూతు చేమాటలాడుచు, అబద్ధమునకు, అ సమాణమునకు చెరువక 

తెరుగు (బాహ్నణుడు మూలవాడు, జాతికి మాలవా(జెనను దయా 

సత్యశె చలములుగలిగి పావభీతి జైవభీతి కలిగి వర్తించు మాలవాడు 

(చాహ్మంయణుడు, 

చిక్క-య్య-నునుస్యులలో కుక్క-లు, కుక్క_లలో. మనుస్ఫులు 

గలరట, బ్రంచేమైన సత్యమున్న దా 1 

నంటి__..సత్యమున్నది, ఒకని "శేచేనిలాభము కలుగుచున్న 

పుడు వదిమందివోయి, ఆవనినేమొదలుపెట్టి పోటీలకుదిగి ఒకరితో 

నొకరు విచాదమువడీ, అందజు చెడిపోవునట్టా [వవ _ర్తించినమనుష్యూలు 

కుక్క..లు. ఒక పులివి న్తరాకు ఏధిలో నెవరై న వేయగానే వదికుక్క.లు 

వడి ఒక్క. చానినోటకిదొర కనీయక మిోదవడి కరచుకొనిపోవును, ఎవ 

రైన కొం చమువ కొరము చేసినప్పుడు, ఆయువకారము నురునక 

చచ్చిపోవువరకు విశ్వానముక లిగియున్న మనుష్యులు మనుష్యులలో 

విశ్యానముగల కుక్కలు, 

చిక్కటయ్య--మగ వానికి మగ డెవ్వడు ? 

నంబి ..... చెప్పినట్లు వినని భార్య, 

చిక్కయ్య..అడ దానికి చెండ్లా మెవ్యరు | 

నంబి ....అ వయాజకుండైన మగడు, 

చిక్క య్య---మనయారిలోనున్న కామ శాస్త్రి మూడేండ్ల 

(క్రిందట భార్యమిదకోవగించి జం బెము. తెంపుకొని నన్యానముపుచ్చు 

కొని మరల సంవత్సర మైనతరు వాత ఇంటికివచ్చి జం బెము వేసికొ నెను, 



1:0 (వహననములు 

ఈయనను నన్యాసియనవ లెనా ? గృహాస్థుండనవలెనా 1 ఈయన చని 

పోయినవ్వుడు పాతిపెట్టన లెనా 1 దహానముచేయవ లెనా ? 

నంటి ... ఈయన నన్యాసిగొడు, గృహాస్థుండుగాడు, సన్నాసి 

గృహాస్థుండ గును, ఈయనను వచ్చినతరువాత తగల వెట్టుటకంయొ 

(బతికియుండ గానే నలుగురు మొగముత గుల బెట్టి యావలకుబంపి వేసిన 

కాగుండును, 

చిక్క-య్య_...వ బేండ్ల కిందట భీమన్న శా స్రీ కాశీ వెళ్ళి యెంత 

కాలమునకు తిరిగిరానందున చచ్చిపోయినాడనుకొని యతనిబంభున్రలు 

వారికి కర ఇ కేసి భార్యకుతలగొరిగించిరి, గొరిగి చినకొన్ని మానములకు 

ఫీమున్నశొ స్రీ యింటికివ చ్చేను, అతనిని మొదట వితుగు చేవతలలో 

"జేరి. వానీకి విండములు తిలతర్పణములుయిచ్చినారుగనుక, అతనిని 

మనమివమ్హూడ్యుపేతయనవ లెనా? వితురు చేవతయనవ లెనా? లేకభీమన్న 

శాస్త్రీ యనవ లెనా? ఆయన భార్యను ముండయనవ లెనా? ము_త్తయి 

దువ్రు అనవలెనా?' 

నంబి __ అతనిని (వేతయనకూడదు, నిజస్థితిని "జెలిసికొనకుండ 

ఇాద్ధకర్భ 'జేసినందుకాయన చుట్టముల నే పేతలనవ లెను, భ ర్హవచ్చి 

నందువల్ల ఆయన భార్య జుట్టు వెంచుకొనకతవ్చదు గనుక జుట్టు 

ఎదుగువరకు ముండ, ఎదిగినతరువాత ము త్తయిదువు, 



సాధారణసంవత్సరము; పంచాంగ శవణము 

నంనత్సరాదినాడు అల్లి బిల్లి వట్టణమునందు చేవలబజారులో 

ఈ కిందివిగ ముగ( వంచాంగశనణము చేయబడెను, 

నంవత్సర ఫలము... సాభానణ సంవత్సరములో వంటలు సాధా 

రణముగనుండును, ఈనంవత్సర ము చంద్ర ్గహణములు పున్నమి 

నాడు రాలతియందును, సూర్య గ హణ యులు అకావాన్యనాడు 

వగటియందును బట్టు చుండును, చాకలివాండ్రు వట్టణములో నవ్వు 

డవ్వుకు బట్టలు తెచ్చుచుందుకు. కోట్టువనివాగ డును, కంసాలులును 

సౌమ్యూునంవత్సరములో యిచ్చిన బట్టలును నగలును కొన్ని టిని యూ 

సంవత్సరము మాఘమాసములో గా పుతయారు చేసి యముత్తురు, ఆహాథ 

మానమందును పుష్య శూూనమందును నివాహాోది శుభకార్యములకు 

లగ్నము లుండవు. భాగ్యవంతులు తవు ధనమునకు వడ్డీ తిన్నగా 

రా లేదని వివారించుడు, అందులో కొందటు కడుపునిండభుజయింవరు, 

'వేదవారు నూటికి నెండురూపాయలవై న వడ్డీ! సొమ్ము తెచ్చుకొని 

హాయిగ తినుచుందుకు. కొన్ని నట్రణముల వీధులలో ర్మాతులయందు; 

ఎప్పటివ లెనే వందులు తిరు'సచుండును, చంటిబిడ్డలు .కొందబు 

బాలపావచిన్నలునచ్చి చచ్చిపోదురు, గర్భిణీ స్ర్రీలలో కొందజి 

కాడశిశున్రలు కొందటికి మగళిశువ్చలు కలుగుదురు, గోదావరీ కృష్టా 

మొదలగు నదులలో, అవ్వుడవ్వుడు కొన్నివడవలు మునుగును, 

గోదావరియొడ్డున (క్రొ త్తగాబోసిన గట్టుమోదనుండి కాలుజారి, 

అవ్వుడవ్వుడు కొొందటు వడుచుందుణు, అమ్ముక ము పాలలో, ఈన్న్షువత్స 

రము నీ శ్ళేక్కు_వగ కలియుచుండును, రాజము హేంద్రవరములో 

బోగమువాం[డను తాక స్థలకంయె "వైదికులు, వ్నర్తకులు, ఎక్కువ 

అదరించుది, బీటుకనిస్టేబులకు న్ని దయెక్క...నవచ్చును, నాజక్లు వారంటు 
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గుముస్వాలు ముదలగువారివని కొంచెము బాగుండును, _ చె॥ వెం॥ 

గోపాల రావుగాడను, భ(దయ్య గాడ యీసంవళ్సరముగూడ కొన్ని 

వార్తావ్మతికలను ముందు 'దెప్పించుకోని వతికాధివతులు డబ్బడిగి 

నప్పుడు, అక్క..ర లేదని [(వాయుచుందురు, వేనవికాలములో గొంద 

తీకి తేళుకుటును, చెకతచై శాఖమాసనములలో కొన్ని (గామములలో 
9౧ 6&6 షట దాట 

ఇండ్లుళాలిపోవును, మునిసివల్ ఓటర్ల “తెలివి తేటలు సౌన్యునంవత్స 
రములో నున్నక్షై యుండును, ఏ మంచివనికై నను చం దాలు వేయు 

వారు తమ యిండ చుటు నసూలుచేయు నౌకరను వేయిమాటు 
య (ళా ౧ య 

తిప్పించుకొొనుట వెనుకటి సంవత్పరముకం మె అధికముగానుండును, 

విదేశ వస్తువులం బెచ్చి స్వ దేశవస్సువు లేయని దొంగ పేరు బెట్టి 

యమ్ముట గత నాలుగు నంవనిశముబలో నున్న శ్రైయుండును, గొవ్చ 
గ య 

యుదో్టగస్తులు సిరన్తదార్లు చెప్పినట్లు వినుట [వభవసంవత్సరము 

మొదలుకొని యెొట్లున్నదో యివ్వుడు నకుయుండును, వేదబాళ్ళనం 
cn గ on , 

ఎక్కువ ఆకలియు భాగ్యనంతులకు అజీర్ణ రొగము తరుచుగా బుట్టును, 

బ్రంగీ షం చదున్రకొన్న వారిలో. కొందజికి ర్మాతులయందు (ాంది 

మిద ఆవూడవ్వుడు (చాంటిసారుచుంకును, (తాగుబోతులకు జారులకు 

సిగుబిడియములు నూటికి మువ్పదిపాళ్గు తగ్గిపోవును, శె లుబండ్రలో 
౧ | / ౧౧ ౧ - 0 య 

న్థలముణాలక మనుష్యులు ఇాధనడి డెబ్బలాడుకొనుట సౌమ్యునంవత్స 

రముకంయకె కొంచె మెక్కు వగును, రసహాదారీవడడవల గుకాస్తాలు 

మొదట తక్కువ ేటు కెక్కి. ౦చుకొని నశ్తేటిలోనికి తీసికొని వెళ్ళిన 

తరువాత రేబక్కు_వడుగుట నిరుటికంెబు నొక పాలాతగ్గును, మొత్తము 

మోద 'యానంవత్ప్సర మందు పోయిన వాళుుపోగా మిగిలినవాళ్లు ఆయు 
| ఛీ 

వున్నంత కాలము (బతుకుదుదు, 

Mn ల 



సాధారణ సంవత్సరము. లో వృద్ధి శయములు 

కాఫీకొట్లవృద్ది 
m౧ Tp 

సోడాయం| తములవృద్ది 
థి 

కిరననాయలులో సీళ్ళు 

చేతిలోక ంపు 

మనుష్యులలో నైక మత్యము 

'దొనినాశనము 

ధర్యోవన్యానములు 

దాని వకారమా చరణము 

దొంగ వైద్యుల వృద్ధి 

నాశనం 

వెదికి నియోగి కతులువృద్ధి, క వ్చేరీలలో 

(చాహ్మణ భూ ద వివవత ఎలెక్ష నులో 

లంచములు 

దానినాశనము 

మ్య్యూనిసివలు న్యూ సెన్సు శేనులు వృద్ధి 

వాటిలో శిక్షలు 

విడుదలలు 

అతాకోడళ వె రం 
అలానే Ya 

చానినాశనం 

యానాం! వయాణములు 

దానినాథనం 

వడీఆశ 
G 

పాళ్ళు, 

కిస్ 

40 
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అవ్వు 'లెగ బెట్టుట 

వె ద్యులసామ్మైగ పెట్టుట 

ఆకాశ రామన్న అరీలు 
జ్ 

అధికారులు నాటినినమ్ముట 

కొొండెములు చెన్వు వారివృద్ధి 

చారికాదరణము 

వారికి చెవ్వు దెబ్బలు 

వజంటన ఎజంల్లు ఎద్ది 

చానినాశ నము 

ఈసనాంచారులు శిస్తులడిగిన వ్యూడు ర తులు నండ లేదని యేక్క్చుట 70 

దానినాశ నము 

అవ్బూలు తెచ్చి నర్తకులు భార్యలకు నగలు చేయించుట 

అవ్వు ఆగ బెట్టుటకు ఆస్సులు భార్యల పేర (వాయించుట 

సన్యాసులు కొడుకుల శాస్తులిచ్చుట 

దానినాశ నము 

వంట బాహ్న్మణుల తెగపీలుగు 

ig వే కవ క్ల (౧౬ స్వాముల వార్లకు ఆంతువతి లవల్ల వచ్చు భననృద్ధి 

దొంగసనాాాసివ్న్వది ంగస వసి తద్ది 

పీ డరిగుమస్తాలకు కర్చు 'లెక్కు.న|వాయు/సణం 

ఫోర్జరీలు 

అ'వేకోనసీమలో 

ఇండ్ల కొడుకుల ధర లవ్యృద్ధి 

వెండి కూతుల ధరలవృద్ధి 

ఆల్టో అలాల 

fy 
త్రి 

80 



చబామాలమ్మ దర్బారు 

రాజమ హేందవరము (గామ చేవతయెన చవామాలమ్ము 

తీర్థ సుం నంవ వత్స రాది వండగ దినములలో మిక్కిలి గొవ్చగ జరుగును, 

ఆనాడు "తెగిన 5 నోళ్ళయొక్క- మేక లయొక్క... సంఖ్యకు మితి లేదు, 

తేన తీరపు పు మహోత్సవము జూచుటకు చామాలమ్ము తన చాలిక త్తే 

వైన వాననల్లి పన్లాలమ్మను రాసుదురు వామిళ్ళమ్మును ఏిక్లోశ (ర పు 

సాగులమ్మను, అయినవల్లి నూ కాలమును, ఉ త్తరములు! వాసి విటి 

వించినది, పిలిపించి పండుగనాడు. వారికి కోడుపునిండ ర_కృమాంన 

ములతో విందులు చేఢాను. ఆ రాతి వారె దుగురు సీ (కిందివిధమున 

ము చ్చటించుకొనిరి, ఈనంభా హణ పోత రాజుజరిగినదిజక గినట్లుగా వాసి 

వంపును, పోతరాజు అమ్మవారు తమ్మునన్నమాట యంద అెటిగిన చే 

ఆయన మాన |త్రికకొక యునవి లేఖకడుగ నుండుటకంగీకరించి యవూ 

జవ 'జేమైన, నాసి వంపు చుండును, 

నంభావణ ము 

బామాలమ్మ....నాతీర్గపు మహాోత్సనమునకు నా ఇచలిక తె 
( థి ఆలి 

fal న మోారందజు వచ్చుట చేత నాకెంతో సంతోవముగానున్న ది, 

ty శులటు మో రిక్కడికి రావలయును, 

వళ సలమ్ము--- అక్కయ్యా | మోరు నూ యూరు మేముమిో 

యూత వచ్చి పోవుచు నుండవలయుననియీ నాకోరిక, “కొని మనకీ 

సౌఖ్యము గారనము బిజు కాలము జరుగునని నము సకయు నాకు లేదు, 

నూమిళ ఎన్నో (భ్ యమఘుతోే) అమ్మయ్య ! ఏమియానద 

వచ్చినది, మన సౌ ఖ్యయు "అందుకు జతుగన్రు? 

సా గులన్నుమళూచి పికరాచి జాడ్యములు బొబ్బ లమ్ములు 

లోకములో నున్నంత “కాలము మనకు గారవమేలజరుగక పోవును 1 
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నూకాలమ్మి-_వ శ్ళాలమ్మ అక్కయ్య చెప్పినమాటలలో 
కొంతనిజమున్న ది, 

చామా._ లేనిపోని | భమలువడక మీ భయశారణమేమో 
నాకు తెలియ చేయండి, 

వళశ్ళా_.._అక్క_యా |! ఇదిగోవిను, మళూచి విశూచి. మొద 
'లెనవి రోగము శేశాని, ఆమ్మ వారుల (వ యోజకత్వములు కావని 

మన చేశస్థులు శౌ న్ర్రములు చదువుకొని |గహించుచున్నారు, 

అందుచేత మనకూటిలో దుమ్మువడినదని నేను భయనడుచున్నాను, 

ఈ నంగతి లోకములో పొక్కె.నా, ఇకమిద మనకు కోళ్ళునాత్లలు 
చల్టి నైవేద్యమును పానకము మొదలై నవి నమర్చించువారుండరు, 

అవ్వుడు మనమాక లిచేత చావ వలసివచ్చునని భయపడుచున్నాను, 
వబాధనైన బడవచ్చు కాని యాకలిబాధ వడ బేముగచా, 

మామి=పోనీ యీ చేశమువదలి వటి యీ బేశమెన 
పోదామురండి, రా 

సాగుకొం ఇమా నొప్పా యీ ేశములోనే వొరకవలె 

కాని మరియొక చేశములో నున మొుగముమాచువాే లేవ, పొలి 

మేర డాటి రానియ్యరు, 

నూకా_కటకటా మనదశ యెంతవణకు వచ్చినది ! డీని కేమి 
గతి? 

మూవ ౪ జాలీ సీ వెజ్టిముండలారా ! మో పిరికితనం తగుల 

"వెయ్య ఇదా మోకు వచ్చిన భయం + ఇాలు, వాలు, "బెంగ మెట్టు 

కొనకండి, విరా భయము నేనుతీర్చగలను, వినండి, (ప్రకృతి శాస్ర 

మనియెడు రాతసియొకర్తు కొత్తగా బయలుదేరి మన దేశమునకు 

వచ్చి వట్టణములలో (బ వేశించి కొందటికి మనమిాంద భ క్రి లేకుండ. 

జేయుచున్న మాటనిజ మే, కానియట్లి వారినంఖ్యమిక్కి-లితక్కు. వ, మి 

యునిందులోనొక వరమరహాన్యమున్నది. అది చె న్పెదవినుండు, ఇంగ్లీ షు 
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చదువుకొన్న నారినంఖ్య మిక్కిలి తక్కున అట్టివారు నూటికొక రెన 

"లేవ. ఆచదువు చదువ్రకొనని వారు నునశెవ ద్వుడు ఛ్ ప్రలేయగుదుదు, 

అదిగాక పాటకపు జుతుల జారందబు మునకు విభేయులే. బ్రంగ్లీ సు 

చదువుకొన్న వారికి మన మీాంద నొక వేళ యిష్టము "లేకపోయినను 

యింటీవ ద్ద వారిమాటలు చెల్లవు. _బారువునమోంద భక్షివద్దని చెప్పి 

నంతమాూతమున నే నారితల్డులును భార్యలు తోబుట్టువులు కూతలు 

మగవారవ అ చదునుకొన చెడిపోక పోన్టటచేత (బహు రాతుసులవ "ల 

యజ' మానులమోందబడిపీకి వేసి వొరిమాట సొగ నియ్యరు, ఈమూథ 

(స్రీలు మన పాలిటి చేవతలు. వాళ్ళుండ బట్టి మనవరువుదక్క చున్న ది 

ఇంత అన్నము వోొరుకుచు చున్నది. ఒ ఒక 'వేళయజనూసుండు చండశొనను 

జెనవతుమున అతడు కచ్చేరీ! వెళ్ళగానే యతనికి చెలియకుండ 

(గ్ర్రీలుర హన్య ము? చద్దినై వేద్యమును, వేడినై వేద్యములు బెట్టియింటి 

నౌకర్ల చేత వాటుగ మునకు కోళ్ళను మేకలను బలికి, బంపుదురు, 

మజియు యీాచదనువుకొన్న వారి 'తెలివిలేటలుకూడ ఆడవాళ్ళ "తెలివి 

చేటలువ లెనే యున్నవి, వలయన చి, ఎ, ప్యాసు అయిన వొడుకూడ 

జబ్బు చేసినపుడు సో బెకుం బంపుచున్నాడు, సోబె నె హేబిచ్చిన తాడు 

కట్టుకొను చున్నాడు, యం, వ్, ప్యాసుఅయిన వాండుగూడ మనకు 

బాటుగ కోళ్ళను మేకలను బంపుచున్నాడు, ఈ మధ్య భీమన్న 

వంతులు గారికూంతుదునకు మశహాచికమురాగా నాలుగు రూపొయలు 

బెట్టి మేకను ఆయనే న్ స్వయ సుగాకోొని 'తానుమూ తేమ గడికి రాక్ష 

అడచాళ్ళనునూ త్రము నంపినాడు బి. వ, లు మనయెడ భీ క్షిణాటు 

ఇవాటుగ జూపుదురు. మళూచికము కలరా ముద లెనవి సుచి లేని 

వారికి మంచిగాలి వీబ్బని వారికి మంచి నీకు (తొగనివారికి నుంచి 

బట్టలు కట్టనివా-రకి తుంచి యన్నము తివనివారికివచ్చును. గానిమన 

ను క. త్ర at J న Vn ot 3 ము "బేఖ స J చీ (పయో జక త్యమునలన ర వ్రు, త్ర జ్ఞునము దెఫ ముల్ నున్న (ఆ 
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పురుషులలో నూటి కొక గారికై న లేదు. కాబట్టి యిటువంటి యజ్ఞాన 

ముండ గాఅటోవంటి వి, యే, లు యెం, యేలునుండ గాఅటువంటిమేంఢ 

(స్ర్రీలుండగా మనము జడునవలసిన వనియేమున్నడి ! ఇంక వది వేల 

సంవత్సరముల వనజకు మసకిటువంటి భయము గలుగదని నేను పూచీ 

వడి చెవృగలను, హిమాలయ పర్వతములు (తిప్వి చేయనా చ్చును, 

నము[డములో సీళ్ళన్నియు వతాము చెట్టితో ఢీ వేయవచ్చును, ఆకా 

శతముమోాదనున్న చుక్క. లనన్ని౧టి నేలరాల్పవచ్చును. "కాని హిందూ 

"జేశములో నుండుసట్టి గ్ర (స్రీ లయొక యు పురుషులయొక శాయుమూర్థత 

మ్మూాతము (బహ్మావిష్ణువు 'హేశ్వరులు ముగ్గురు గలసి మూడు కోట్ల 

యవ తారములె ల్తిగూడ మాన్న శేరు, అందుచేత మనకు పుష్కల 

ముగ నన్నమున ్ నదిః బ్రింత యెందుకు + ఈ యూరిలో రెండు కా లేజీ 

లున్నవి, ఇక్కా-డనున్న విద్య మ శెక్క.డ లేదుగదా! ఇటువంటి యూ 

గా)నుములో నే కోళ్ళు మే మేకలు. లెక్క లేక చచ్చినవిగ దా! నెత్తురు 

శాలువలుగా పారినదిగ జా ! ఇవియన్నియు జూచిచూచి మి కింత 

భయ'మెందుక టై ! | | 

పల్లా... అమ్మయ్యా నాభయ మివ్పటికి పోయిన బె నే తల్లి, 

మామి...ఈ మాట వెకి తే తెలియనియ్యక ౦డీ పనూదము 

కలదు, 

సాగుగవ్సు వేసి బాటినను భయము లే దే, ఏీరిమూర్థ తకు 

చలనము లేదు, 

వాయనం, యిక వెళ్ళుదమురండు. 

(అందణు నిష్క- )మెంతురు,) 

నం. 



[*], 
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[అంతట గంగ రాజు మంగ రాజు (వ వేళించు చున్నారు] 

గంగ... మంగ రాజుబావగారు నేక (శ్రీరామనవమి వండుగ 

'జేయవలయునని యెన్నా ళ్ళనుంవోతల వెట్టి యాయేడారంభించినాను, 

'రామశా స్త్రీ గారు ! రానా యణము గంటనుండి లోవలిచావడిలోం 

జదువుచున్నారు, కాని మొరుతేవ్బ మణీ యెవరును పురాణము విను 

టకు రాలేదు. తక్కిన అన్నినందిళ్ళలోకి వందలకొలది వెళ్ళు 

చున్నారు, నావందిరిలోకి మెవ్వరు నాక పోన్రటకుం గారణమేమి ? 

మంగ___ఎందుకురా లేదో తెలియలేదా! సీ వందిట్లో యేమి 

గొవృయున్నదనొస్తారు, ఈ వండుగ , ఆరంభించకముం బే నేను స్ట్త్లో 

"వేయివిధముల చిలకకు చెప్పినట్లు చిప్పినాను, అప్పో నప్పో జేసీ 

బోగము మేళము వెట్టటోయివాబు అని నిన్ను నేను (బతిమాలుకో 

"లేదూ? కాకపోయినా మోరు పెద్ద వాళ్ళమాటలు వింటారా? పెండ్లి 

"శీమిటి (శ్రీరామనవమి కేమిటి మ జేయుత్సవమున శేమిటి భోగము 

మేళము లేనిదే నిండే లేదు. వాళ్ళు శోభన దేవతలు, వాళ్ళతో వంది 

రికి కళ కాంతులు వస్తాయి, 

_గంగ-బేవుని యుత్సవానికి బోగముమేళ మే (ప్రధానమా ? 

రామాయణ పారాయణము భజన "మొదలై నవి విండుండదూ * మా 

తమ్ముడుగూడ నాతో మీలాగే వాదిస్తూన్నాడు, 

మంగ... మో తమ్ముడునబబెరిగిన మనిపీ.. వీలాగున మూర్ధ 

వట్టువట్టడు, సీపీమధ్యను యింగ్లీ షు చదువుకొన్న డార్భాగ్యులను 

కొందజినిజూచి భోగము మేళము వెట్టనన్నావు, చెధవసహొవాసాలు 

చేసి పూర్వపు మర్యాదలు మర చివోతున్నావు, సీవణచి చచ్చినా 
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ననే సీసానట్లా సికెన్వడు. రాడు. సీవేడ్నిపోతావేమో యని నేను 

మ్యాాతమున చ్చి నాను, ఆహాహా! అరుణా చలంవంటిబోగందివచ్చి మన 

వందిట్లో తుణమునేపు నిలుచుండిన చాలు మహలవ్మ్ తౌండవనూడి 

పోదూ! ఆలాంటిది వచ్చినట్టయినా సీ నందిట్లో జనం యిసుక వేస్తే 

రాలకుండా నంటారు, ఎనడూరాకపోశే యుత్ననం చేసుకొన్న సార్థక 

మేమున్న దయ్యా, కనుక నామాట విని యివ్వుడు మించిపోయిన "దేమి 

లేడు, యివృుడై నా బోగము మేళ ము చెట్టు, ఈవేళ ఒకరోజు వ్యర్థ 

ముగాబోయినా తక్కిన నొలుగసనోజులు యిట్లు నిండుగా నుంటుంది. 

మూరు కావలి స్తే వందరూసాొయలు చంద్రయ్య గారిదగ్గర బదులు 

యిప్పిస్తానురా ! ఏలూరులో కండాత్నీ మేళమున్న ది, కాకినాడలో 

సీలాచలం మేళం బహుశా శాళీగానుంటుండి, ఇద్దరికి యివ్వుడే "బలీ 

(గాపులియ్యి. నూటనదహోరులిస్తాం వస్తారా! అని (వాయించు. 

గంగ మావా నేను మొదట పొర వాటుచేసినాను. నునము 

' బలిగా )ఫులిచ్చి వాళ్లు వశ్చేటన్సటికి పుణ్యకాలము కాసా అయి, 

పోతుంది. మనవ్రూళ్లో నరహరి మేళాన్ని యెనరు పిలవ లేదు, 
౧౧ 1 

మంగ... (నోరు చవ్చరించి)ి నమిటోయి, ఇండువంపలుపో తే 

పోయినాయి, కంటికినదశ న మేళము తెప్పించాలిగాని మన వూళ్తా 
(cn ag 

వాళ్ళని పిలిస్తే యేమి గౌరవముంది “కొ త్తదిచి (_పాతరోత 

అన్నా౭డు. గనుక బల్మిగాఫ్తుఇయ్యి. 

గంగ లేనిబావకన్న గుడ్డిభొన మేలుకాదుటోయి బొత్తిగా 

'వేకపోయేకన్న యేదోఒక మేళము వాకట్లోనుం కే చాలదూ! ఇవ్వుడు 
(ag - / 

మోవంలటి విద్దమునుష్యులందటు శాకులవొడిచినటు పొడుసు న్నారు, 
అ on) నా 

తిలయెత్తుకొని వీధిలో తివగడానికి వీలు లేకుండానున్నది. ఈమాటి 

కీలాగసన వోనియ్యి; ముందునాటికి నెల్లాళ్ళు ముందుగానే యేలూగో 
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కాకినాడో వెళ్ళి కూర్చుని మంచి మేళమునకు ముందుగానే బజానా 

యిచ్చి వాళ్ళ చేత గంటాకు (వాయించుకొని తీన్కు_వస్తాను, 

మంగ... ముందునాటి కాలా చేద్దాము లే, చ్రవ్వు దేమి 

గంగ... ముందు. సీవెళ్ళి నరహరితో మాట్లాడిరా! నేను 
యోలోపుగ చంద్రయ్య గారియింటికి వెళ్ళి నూరడరూపొాయలు బదులు 

మాట్లాడుకొని వస్తాను, "దేవుండు కార్యంగ దా ! ఆయన బదులు 

మంగ. ఈబదులు బోగము మేళముకోనమని మా తమాయ 

నతో 'ెవ్చకు వేరే యవనరముని నోటు వా న్స వట్టుకొని రా, పోనీ 

నర హారి యింటిదగ్గ రకు వెళ్ళి తిరిగివచ్చి నేనే సొమ్ము తెచ్చి వెడతాను 

సీను యివ్వుడు వెళ్ళకు. 

(అని వెళ్ళుచున్నాండు,) 

గంగ. (తనలో) చంద్రయ్య గారు సొమ్మిస్సు రా "లేదా? తక 

సాలే త చేయ తువలసినవని యేమిటి? మాయింట్లో దాన్ని క of వదిరోజాలు 

"తాక ట్టుకు యిమ్మం శ్రే యిస్తుందా లేదా? 

(తొందరలో రామరా స్రీ గారు (వ 'వేళించి 

గంగ రాజుగారు! గంగరాజుగారు ! మోతమ్ముండు ఏరు చుకొొని 

వడిపోయినాడు త్వర గారండి, 

గంగ__(తొందరతోే) అయ్యా! అయ్యా! ఇ జేమిటండోయి 

(అని లోవలకు బోవుచున్నాడు) 

అవ్వడు నలుగురుమునుష్నులు వట్టుకొనగా తమ్ముడు సుబ్బ 

"రాజు "లేచికూవ్చండి తలయూచచు గంగ రాజును జూఛి “పరీ! 

'దుర్మాభ్గ డా నాస్తికుడా యింతలోనే యింతీవొళ్ళు పొగ రెక్కి-నదిరా 
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నే సవరిననుకొన్నావు, ఎరుగవుకాబోలు జాగ త్త, 'భ|చా|దిరాముల 

వారిని, నాకు భోగము మేళము అక్క..అలేదటరా! వొద్దని సీతోనేను 
చెప్పినానా + అంత మేళము తేప్పించుకొనుటకు గతి లేనివాడవు నాకీ 

యుత్చవ మెందుకు చేయాలిరా ? జాగర్త, యిలాటి బుద్ధితీక్కువ 

మాటలన్నానం కే వంశంనాళనం జేశేస్తా, కవడ్లారుగా మసులుకో 

మాబంటును హానుమంతునిబంవీనానం పే యీవ్రూరం తాతగ లేస్తాడు, 

గంగ య (భయముతో కాళ్ళమిోాద (వడి) స్వామి ! నావొల్ల 

తప్పొచ్చినది తప్బూచ్చినది బుద్ధిగడ్జితిని యి *వని చేసినాను. ఇదిగో 

చెంవలు వేసికొనుచున్నాను, ఇంకముం చెన్నడు నిట్టివని చేయను, 

నావంశం నిలిపి నన్ను రటీంచండి, 

నుబ్బ-_...ఇప్పటికి సీకు తెలిపివచ్చి నదిగ దా! వరవా'లేదు లే 

జాగ త్త గానుండు (అని వెనుకకు వడిపోవుచున్నాండ్యు 

గంగ అమ్మయ్యా ! (బతికిపోయినాను, (అని లోవలికి వెళ్ళి) 

వోశే ! యక్క-డనున్నావు ఈలారా? 

భార్య(వచ్చి) ఎందుకు పిలుస్తున్నారు, లోవల పేరం 

టాం డకు వసుపురాయుచున్నాను, 

గంగ-__ఇవ్వుడుజరిగిన చ్చితికథ సీవు విన లేదుగాబోలు, 

మూ సుబ్బరాజుకు రాములవారుపూని బోగము మేళము సెట్టు 

మన్నారు, నీవు నాలుగురోజులు సీకంటి నాచేతికి యి_స్తివా అది 

'తొకట్టునెట్టి బోగము మేళము వెడతాను, తేకపోతే వంశ 

పోతుంది. 

భార్య....మాతమ్ముడికి రాముల వారు పూని బోగము మేళము 

ర్ం న! లీ 

Hd 

ముండల ముటాకోరుముండా వాళ్ళు మోతీమ్ముడు, మంగరాజువన్ని న 

mb యఘు ళాల ను ల ము RA op ధాం DK చ wea te వెట్టుమసా లో? విది[త పుమునుష్యులువిజ్ణూ ర పుపూనడాలు వచ్చాయి 

వన్నాగమిది, అంతేకాని పూనడంలేదు, వాళ్ళపిండాకూడు, లేదు , 
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వాళ్ళు బీరూ లాడడానికి మారు నమ్మడానికి నరిపోయినది కంటి తా. 

క శుటి బోగము మేళ ము వపిలిపిసారా ? ఆమంగ రాజు చచ్చి నాడు చిట్లిన 
రుడు తు . ట్ 

చేటచేగాని మొదట మిాలీదుర్భుద్ధి పుట్ట లేదు ? వాడి ముండలు మో 

సుకుపోను, వాడి శెవ్వుడూ ముండలగొడచేగాని మరియొకటి లేదు, 

గంగపోసీ యివ్వకపో లే, యివ్వక పోయినావు కాని ీకోలు 

వేయక, నలుగురు నవ్వుతారు అవతలకు వెళ్లు, 
ధో 00౧ 

భార్య--వాళ్ళు మిరు మాయిష్టమువచ్చిన గంగలో దిగండి 

నాకంటి నేను యివ్వను (అని వెళ్ళుచున్నది) 
౧౧ 

గంగ __(చానడిలోనికి నచ్చి తమ్మునిబిలచి) తమ్ముడూ, చం 

(దయ్య గారిదగ్గ రకు వెళ్ళి నూరురాసాయలు బదులు వట్టుకురా ? 

సుబ్బ---నశే తెస్తాను, (అని చెళ్టును) 
మంగ-__(వచ్చి) గంగరాజుబావా! నరహరి నన్ను అడ్డమైన 

తిట్లు తిట్టింది, ఈయూళ్ళో యెవరు దాన్ని విబవకుండా చేసిన వాడిని 

నేనట. ఇదివరదాశా వనికిరాక -యివ్వుడు వనికినచ్చినానా సిగ్గు లేని 

కుక్కా యని తరిమి కొట్లినది, కాకినాడ యేలూ రు మేళ ములుకూణా 

యెక్క-డికో వెళ్ళిసవని కాళీగాలేవని నాకు తెలిసినది, ఏమిచేయగలం 

-ఈయేటి కూరుకో, | ‘ 

సుబ్బ --చం దయ్య గారు దస్తు లేదన్నారు, పోసీ యీాయీటి 

కూరుకుం జాము, ముందునాటికి బోగము మేళ ము వెట్టి ఉత్పనము 

చేయుచుందువుని మనము (మొక్కు_కుం జాము, రాలోవలికిరా (అని 

అందలు న్నిమ్క-.మించుచున్నారు,) 

ట్ 



కావలెను! కావ లెను! 

చక్క_పి 'వం జె్ఫం డేండ్హ చెండ్లికూతురుకాన లెను, నెండ్లికాతురు 

నిస అయిదువేల రూపాయల నగలు పెట్టుదురు, ఇెండ్లి కొదుకు అత్త 

మామలను బానమరుదులను తనయింటినేయుంచి పోషించును, కొన 

లసినవతమున వేయి రూపాయలలో వదిహేనువందలో రొక్కము 

రవాన్యముగా నిచ్చునుగాని, ఆమాట నయికిరానియ్యక సాలంకృత 
కన్యా దాసమని యే నెల్లడిచేయన లెను, వెండ్లి కూతురుకి చ్చెడు నగలు 

గాక, అత్త గారికిగూడ జంగారపుకంశుకాని, కాసుల చేరుగాని జట్టు 

దురు, ఈ వివాహనసంబంధముకుదిర్చి న వారికినూటనదహోర్లురుసుమోాయ 

బడును. ెండ్లికూమారునకు సాలుకుమూడు వేల రూపాయలు వచ్చు 

నట్టి భూములు తోటలు నున్నవి, ఇదిగాక బతరూపాయలు వడ్డీకి 

తిరుగుచున్న పి 'నెండ్లి కుమూరుడు మంచి సాం్యవదాయకుడు, ప్ద్రి 

పూర్వులు చేర పాండ్యాలు, చాలాగొవ్చక ఉద్యోగములు చెసి యానడు 

మునే మూూడునంవత్సర ముల క్రిందట పించనుపుచ్చుకొన్నారు. వించను 

పుచ్చుకొన్నారనుట చేత, ఆయన చాలా వెద్దవారని లోకులు భమ 

వడి పిల్లనీయక వెనుదీయుదురమో, అట్టు ఛ్రమనడనద్దు, ఈయన 

వనయన్సు 4కి సంవత్సరములు, ఇంత చిన్న తనంలోనే నీంచను పుచ్చు 

కొన్నారని యందుగేమో యిటువినుడు, ఈయన 15 వ సంవత్సర ము 

లోనే యుద్యోగములో (బ వేశించి కర సంనత్పరములు సర్కారుదోో 

గము చేసి యుద్యోగ ముమోద విసుగుపుట్టి సలువదియవ యేట నేవించను 

పుచ్చుకొ న్నారు, ఇవ్పటికివించనుపుచ్చుకొనిమూ జేండ్రయినది. కనుక 

యివ్యడు శకి న యీడు, ఈయన చెద్దకుమారున శే 40 యేండ్లున్న వి 

గదా యాయనకు 4కి డేండ్లెట్లుండునని కొండణు మూరు లిదివణుకు 
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కమావద్దనా కే పించినారు, ఆ యాడేపణలు శేవలకల్పితములు, అబద్ధ 

నములు, ఏమనగా ఈయన వెద్దకుమూ రునకు 28 యెండ్లకంయె నెక్కు_న 

చేను, ఆకుమూరుండీయనకు 15 నయేట పుట్టినాడు, ఈవివియమున 

సనంజీపాము తోచినయెడబ పిల్లనియ్యదలచిన వారు ఈయన జాతశము 

మాచయకిెనన చ్చును, ఈయనజననము వభన సంవత్సరము, జ్యోతి 

మ్య లస లంచమిచ్చి తక్కు_వ వయస్సు వేసి దొంగజాతకము (వాయిం 

-చినారని జ్ఞాతులు వాడుక వేయవచ్చును. ఆవాడుకమా(తము చెండి 

కూతురు నొరు నమ్మవద్దు, మనిషి 60 యేండ్ల వానివలె కనబడును 

గాని పఏజముగా అంతే వయస్సు లేదు. తల ముగ్గుబుట్టన లె నెరసినది 

ఆయనకు వెండ్లి యెందుకని కొందజనుచున్నారు. తల వయస్సు చేత 

నెరియ లేదా. సుమారు 10సం॥ కిందట ఈయన కుగొవ్పజబ్బు చేసినది, 

అన్వుడు సన్ని పాతజ్యరము చేతే ఈయన దేహము తెలియక మందులో . 

గలుపుటక్రై గిన్నిలోపోసివెట్రిన కేన తలనిండ పులుముకొనుటచేత 

కమ్మ క్రమమున తలమ్మటుక లన్ని యు తెల్ల వడిపోయినవి వండ్లలో 

గొన్ని పుష్పివండ్డు బయలు బేటీ విశేషముగా వా వెట్టుచుండుట 

చేత, ఆనండ్లు తీయించి వేసి యాయన దంతపువండ్లు కట్టించుకొన్నా 

తుగాని "పెద్ద వయస్సు చేత దంతము లూడిపో చేదు, ఆనేక స్థలములలో 

నుద్యోగమ' లు జేయుట వేత, అయానీళ్ళువడక మేహాకారకముచేత 

భన్నులు చిన్నతనమం దే జబ్బువడిపోయినంమున యాయన చలువ 

జోడు కన్నులకు సెట్టుకొనుచున్నాడు కాని చ త్యారము చేత జోడు 

"ఇెట్టుకొను చుండుట లేదు. కాబట్టి వెద్దపిల్ల లున్నవారు. తీవ్పక 
ర om ౧ 

యాయనక్రు కన్య దానము చేయవ లెను, వరదత ణలిచ్చి కోరి వేడి 

తల క్రిందుగా తవస్సు చేసినను దొరకని నంబంభము,  కాలనశము 

చేత కళ తముతప్పిపోయినదిగ నుక యీసంబంధము దొరకు 

యమున . ఇ నీను యాన జ చున్నది. పిల్ల సియ్య దల దుకొన్న'ఐ రు జ్యష్ట మాసము లోపుగ 
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సంబంధము రహితము చేసికొనవ అను, ఏలయనగా, యా "పెండ్లి 

కుకారుండు గారి డాహితునకు. అనగా వెద్దకూతుడు కుమారునకు, 

ఈయన వెద్దమునువురాలిని, అనగా ఇద్దకమాదనికుమూ _ర్తెను, యిచ్చి 

జ్యేష్టమానములో తిరువతిలో వివాహము చేయుదురు. ఆ వినాహొ 

ముతో గలిపి తనవివావాముగూడ తిరువతిలోనే యాయన చేసికొన 

దలచు కొన్నారు గనుక నంబంధము త్యర గా రహితము కావ లెను, 

'ఫీల్లను వద్దవాని కిచ్చిన వశమున పిల్లకు, అన్నిముచ్చటలు శ్రీశ 
గ | 

"వేమోయివి తల్లి దంతులు భయవడ నక్క-ర లేదు. తిరువతిలో చేసి 

కొన్నను చెండ్లి క రోజులు జరుగును బోగముమేశముకూడా పెట్టు 

దురు ఇంటికి వచ్చినతరువాత బాణనం చాలతోనూ నగారా నొబతుల 

తోను వెళ్ళుమని యూేగింపు జరుగును. నాగవిల్లి నాడు దండా 

డింపుగూడ తవ్పక 'చేసికోదలచుకొన్నారు, దండాడింపునకు, ఆయన 

నెవరెత్తుకోగలరని మారు సంచేహీంచ నక్కల లేదు, వంట బాహ్మ 

ణులెన సోమన, అక్కయ్య, అనువార లిదజు వంతుల్మవకార 
న. a 

మాయన ను ఎత్తుకొని మోొోయనగలతు, ఆ యేర్చాట్లన్నియు నిసవజ"ే 

జరిగినవి, అందుచేత నిక్నేనమంటి సంబంధము చెడగొట్టుకొనక పిల్ల 

నియ్యండి, పిల్ల యెంతో నుఖవడును నెనుకటి భార్య తాలూకు 

కీ0 బనారను చీరలున్నవి మోవీల కటిన-చీర గటకుండా నెల్లాళ్ళు 
| య 6౬ ఠం ౧ 

కట్టుకొనవచ్చును, వెండిన ల్భెములు కొంచములు గిన్నెలు దొన్నెలు 

ఎన్ని యున్న వో చేవ లేము. కీన్ కాబు, అతలషంగుడ్డలు వేసిన వట్టు 

వరుపుమిోద మేడలలో నిలువుటద్దముగల గదిలో వందిరి వట్టిమం 

చంవై వంఢుకొనవచ్చును. కావలసినథ తమున పిల్లకు ముందుగానే 
యా cn 

నాలుగుపుట్లభూమి |వాసియిచ్చి 10 "పేల దూపాయలామె వేర బ్యాం 

కిలో వేయుదురు, నవతిబిడ్డలకు, యీాయనకు వడదిన్న భయము లేదు, 

"వెం డ్రి కా గా నేజయన వేరుగా నుందురు, ఈ వెండ్లి ఆయనంతట ఆయన 

చేసికొనవ 'లెనని లేదు, కావలసిన వాళ్లము మేమందజము స్వయంగా 
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నొక్కి_ చెప్పి యితరులచేత చెప్పించి బలనంత పెట్టి మెడలు విరిచి 

వివాహము చేసికొనుటకు వప్పించినాము, ఈ వేళకు ఆయనభార్య 

పోయి 6 దినములైనది, 18 న దినమున నే వివాహము చేసికొనుట 

కొయన యంగీకరించినారు గనుక దళ రాతముల లోపుగానే తాం 

బూలకులు పుచ్చుకోవ లెను, భార్యకు సావిండమై మూశికము 

. యాహ్ములు లేచినతోడనే 12 రోజుననే తిరుపతికి వెండికి (వయా 

ణమై వెళ్ళుదురు, ఇతరసంగతు లేవి గావలసినను నావేర్మ వాసి 

శతెలిసికొనవచ్చును 

చె, డా పాచర రావు, 

రుదపురము. 
జు సరా 

ఆఅఆనందనమాజమను 

ఈవేర నొక నమాజము, ఈ పట్టణములో రెండుసంనలళ్సర 

ముల [కిందట స్థాపింవ బడీనది. కాని యింత కాలమునుండి యది 

రహస్యముగా నుండెను, ఇప్పుడు దానిని బహిరంగము చేసి దీనివలన 

కలిగెడు మహాలాభములు లోకులకండఅకు గలుగ చేయవలయు నని 

మేము నంశల్పించినాము, ఈ సమాజములో చేగినవారి కందటకు 

కొంచెము వెలకుమాత్ర మే (బ్రహ్మానందము కలుగుచుండును ఈ 

నమాజపు కార్య స్థానము రాతి 7 గంటలు మొదలు తెల్ల వారు . 

జాము నాలుగు గరీటలవజకు తెబవబడియుండును, ఇందు సభా 
రణముగ పురుషులే చేవ్చుకొనబడుదురు, (స్ర్రీలను మొబర్లుగా 
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జేర్చుకొనము కాని వారుకూడ అవ్వుడవ్వుడు వచ్చి పురుషంలతో 
పాటు (బ్రహ్మానంద మనుభవింపనచ్చును, తల్లి దం[డులి తగా డాలు 

లేనియెడల చిన్నపిల్ల లనుగూడ నిందులో జేర్చుకొందుము, ఈనమా 

జముయొక్క_ ముఖ్యో శ్రేశములివి. ఇదివరకు మన చేశములో, 

ఎక్కడో కొందణు మహాత్నులు తవ్చ తక్కిన వారందజు, ముఖ్య 

ముగ (వాహ్నాణులు కల్లు సారా నాంది ముదలయిన అమూల్య 

వస్తువులయొక్క_ మహిమ యొజుంగక వాటివలన వచ్చెడు సుఖము 

మహానందము అనుభవింన లేక చెడిఫోవ్టచున్నాడు. గనుక . వాటి 

యొక్క... సేన చేశములో చక్కగా వ్యా వముచేసి లోకులకు 

అపారమైన యాన"దము. కలిగించు టయే యీనమాజముయొక్క- 

ము వ కేశము. మేము లోకోవ కా రార్థ మే యో మహా కార్యము 

తేల "నెట్టినా ము కాని స్యలాభమున నకుగాదు, మేము చిజకాలము 

నుండి యనుభవించుచున్న యో యానందమును మూతోడి 

మనుష్యుల౭దణుకు గలుగ జేయవ బయునను ఉన్న తసంకల్ప మే దీని 

సావనకుం (బధభభశకార?ము. "మేము వేదాంకళొ స్త్ర మభ్యసించి చితిమి. 

గావున “ఆ ఆళ్ళవత్సర్యభూ తాని” యనునట్లందణు మావ లె నుండవల 

యునని నూసంకల్పము, ఈనమాజమురెమొక లా మూలధ నము క్రింద 

వేయిమాపాయలు కావలయును. భాగము నకటికి వదిరూపాయలు 

చొవ్వున నూరుభాగములు వేసీ యీసొమ్ము నసూలు చేయుదుము. 

భాగము పుచ్చుకోదల చిన వారు జాను 80తారీఖులోపుగ యో కింద 

సంతకము చేసినవారికి దరఖాస్తులు వంవవచ్చును, భాగము పుచ్చు 

కొన్నవారు డైర శ్రర గుదూరు, వీవగాక సామాన్య మెంబర్లు చెల కర్ణ 

రూపాయచందచా నిచ్చినవతేమున చేర్చికొనబడుదురు, జైరక్టర్తటే 

సామాన న్ మాంబర్ల కంచు మెక్కు_న హక్కు లుండును. జె రక్టద్ల, ఆగి 
rag) 

యొడలు తెలియకయున్న వ్వడు దొల్లుటకు వీపు లీయంబడును, ఒక 
"వేళ యింటికి వెళ్ళ లేవియవస్థల లోనున్న పుడారా త్ర యిక్కడ నేభోజ 
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నముకెట్టబడును, ఇంటికి నెళ్ళునపుడు గోడలమోద మనుష్యులమిాద 

వడకుండ నంట నొక బం[టోతు పీయబడును. మజియు కావలసి 

నచ్చినమ్వుడు యింటివద కే కలు (యౌంది "మొదలగునవి వంవంబడును 
ఈ. 0౧ 

ఈహాక్క్ము_ లలో నేవియు సామాన్యపు మెంబర్ల కుండ వు, ఈమూలధన 

ముయొక్క_ నడ్లీ ధర్శఖర్చుకి)ంద విదియోగింతు ము, అధర్మ మేదన గా 

(కౌగవలెనని నరడా, ఉండి డబ్బు లేక గిజగిజ తన్ను కొని బాధవడు 

చుండు 'ఆ్రగుబోతులకు, అనగా ముఖ్యముగా తమ సామ్మంతీయు 

తా) గుబోతుత నము కిందనే కర్చు పెట్టి సంసారము చితికిపోయియున్న 

వారికి ఉచితవు గా కల్లు సారా (భాందీ నన్హ యి చేయుదుము, ఈ కాల 

ముందు న దేశీవి దేశీ భేదములున్న విగనుకమాసమాజములోగూడ వాటి 

శేర్పాటులు చేయబడినవి, న్వ దేశీవద్ధతిలోని వారికి తాటికల్లు యీత 

కలు జీలుగుకల్లు యివ్పకలు పీటిసారాయలు నవ యి చేయబడును 
౧౧ cn cn య | 

న్వచేశీవారికి గశానులనో స్పుచ్చుకొనుట యిష్ట్రముంతదు గాన్రుననత్తు 

గిన్నెలతో పుచ్చుకొననచ్చును, చేపీపూజచేసి వామాచార ములో 

చేరిన శిష్టా లవనరెన వచ్చినవవమున వాకువట్టువ” వెలు. కట్టుకొని 
“స. ర్త సా డు ళం 

పుచ్చుకొనవచ్చును. ఈ సమాజములో "దేవ తావిగ ము లున్నవి, 

గనుక వాటికి చె చై వద్యములు నెట్టి వామాఖారులు (తాగవచ్చును 

విచేశీవ ద్ధతిచారికి శాండీ; విప్కీ, జిన్నూ, ఓల్థాం (తీడాగల్లు, సిల్యరు 

కవు రేమ్ముసాలా ముదలయిన వియు సోడా మ్నడ్డు మం చుగడ్డ 

మొదలగునవియు సప్లయి చేయబడును, అలవాః బు లేనివారికి వెలసరము 

రాకుండ కొన్ని సాధన ములుచేసి ఉద్ధర ణెడుగాని చెమిచా చెమిణాడు 

గాని (క్రమముగా అలవాటు చేయంబడును, ఇంటివద్ద భార్య పోరా 

టము తలీదండుల ఇచాధలుగలవారందజు ఇదినరకు బాల యిబ్బంది 

వడుచున్నారు, గనుక యీనమాజమువల్ల ఆ బబ్బాదులు తోలగి 

పోవును. ఇందుకు కావలసిన నంజుళ్లు వగయిరాలు చక్కగా వండగల 
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నౌకర్ల నేర్పరచినాము, ఈనె "కర్ష ందణు మిక్కీ-లినమ్మాక ము గల'నారు 

ఈనమాజకులు వడవవీ. కార్లు శ లువీ. "కార్లు బండివీ. కాద్లు తరుచుగా 

వెళ్ళుచుందురు, ఇందులో ఏం, వ, వియల్, వియ మొదలగువరీత. 

లలో తేరినబారుండ టవేత జనులుభయవడి మన నేమో యనజాలరు: 

అందుచేత మె. "బర్లు స్వేచ్చగా విహరింవవచ్చును, ఒక చేళకొందణు 

మూట్ట లేమైనను అన్ననూ యిందులో మెంబర్లు గానున్న వకీళ్ళనహో 

యమున అట్టినాకిమిద నరువునస్గపుదావాలు తెచ్చి ముక్కు_ నేల బెట్టి 

రాచివేయనచ్చును, నునమువీధులలో గుడ్డలు కోట్టుకొనకుండ వెద్ల పెద్ద 

యుత్సనములలో తికిగినము ఈవట్టణములో ముస జో లికిరాగల బోెన్య 

రును లేరు, డబ్బు లేకనో జబ్బుకు నెట్ట లేకనో తమశరీరములకు వడక 

పోపుటచేతనో దిని జచి యానందము ఎణుగ క పోవుట చేతనో ఓర్య 

చేమి చేతనో కొంజోణు డార్బ్ళ్భగ్యులు తాము నీతిముంచులమని విజ్జి 

వచు మానంటిబారిని సీతిహీనులని తిట్టి రహాస్యముగాను వ త్రిక 

లలోను అల్లగిచేయుదురు, కుక్కలు మొజిగిన జంగ మువరవతిపోన్రునా? 

మనము వాటిని లమ్యము సేయ క్క-అ లేదు, మనవని మనకు జరుగ 

వలెను, కానీ యెన రెట్లు అనుకొన్న నేమి? దీనివరమార్థము వినుడు 

(తాగుబోతులు లోకోన కారులు ఏలయనగా మనలను నమ్ముకొనియే 

గదా యిజూరా దార్లు శులకొలడి సొమ్ముకు పాటలుపాడుచున్నారు 

మనలను నమ్ముకొని యేగ దా చాలమంది పాపుల బెట్టుచున్నా రు, మన 

వంటివారి నాభారము చేసుకోనియేక దా యూర పుఖండములో (వతి 

-జేశమందు కోట్లకొలది నూంపాయలసారా తయార గుచున్నది, ఆ 

సారాతయారు చేయు కూలి వాం్యడందణు మనవ ల్ల'నేబ )తుకు చున్నారు 

ఆ గ్లాసులు నీసాలు చేయు వనివాండందటు నునవల్లనే జీవించు 

చున్నారు. అని యోడలమిోద తెచ్చుటనలన వేలకొలది యోడ 

కళానులు మనవలన బ్రతుకుచున్నారు, అది దిగునుతీ యెగుమతీ చేసి 
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యనేకులు మన మూలమున, అన్నము తెనుచున్నారు, ఇక్క-డి వర్త 

కులు, వర్తకుల దుకొణములలోనున్న నౌకర్లు మనవల్ల నే జీవించు 

చున్నారు, చేయేల ! లశలకొలది కోట్లకొలది జనులు మనవల్ల 

(బతుకుచున్నారు, -ఈవసి వునము మానితివూ యిన్ని కోట్లమంది 

అన్నము లేక్ వస్తుండవలసిన చేక దా, కాబట్టి _తాగుబోతుతనము 

మానిన వారికి మానివించిన వారికి అనేకులకు జీవనాధారము తీసి వేసిన 

మహాపావము వచ్చును. కాబట్టి 'తెలివితక్కు. వవారి మాటలు 

విని చెడిపోక తెలినినిబడి లోకోవ కారము చేసి (ైహస్టీనంద మనుభ 

వింపుడు, 

రాజమండ్రి, 7 (తౌ మదనగో పాలయ్య, 

ఇన్నీసుపేట. | జొ, రాఘవ రాను, 

ప బా 

రంగము._.ప్లీ డరుగారి యిల్లు, 

(అవ్బుడు ప్రీ వీ డరు రాజారావ్రగారు, గుమస్తా గంగ రాజుగారు 

పవేశించుచున్నారు.] 

రాజా. గంగ రాజుగారూ !. నేను గొవ్చ వరీతలు వ్యాసు 

అయినవ్పటికి నాదగ్గజుకు పార్టీలు బొత్తిగా రాక పోవుటకు కారణా 

మేమి? తిన్నగా యింగీ గ షుముక్క_.లై న శాని పీ బ్లిడర్థ యిండ్లకు కు ఏళేవ 

ముగా పార్టీ లు యేల 'వెళ్ళవ తను, ఓ, అంపే ధం రాని వాళ్ళవద్దే 

యెందుకు “వళ్ళు తారండి పార్టీ లు? 
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గంగ-_తమరు (కొ_్తవారవడం ఒకటి, ₹ెండవది మనమిచ్చే 

కమిోవను చాలదని యేజంట్లంటారు. మూడవది మోదగ్గర డాబు 

తక్కువ, పార్టీ దగ్గరకు రాంగానే యీశేసంత మంచిశేను లేదని 

తవ్నక నెగ్గునని సొర కాయకోతలు కోసి వేయన లెను, 

అజా మనము నూటికి పాతికరూపాయలు కమిోావ నిస్తూ 

వున్నాముక దా ! అంతకన్నా యెక్కువ యొవరిస్తారయ్యా | అదిగాక 

డాబుకూడా తక్కున చెయ్యడం లేదు, మొన్నవచ్చిన ద్యారపూడి 

పార్టీ లవద్ద కోసినకోతలు నీవు చూడ వేదా ! ఈశేసుకు నంబంధించిన 

(కొ_త్తరూల్సు వచ్చినవనిన్ని ముననబుగారు మనస్యాథీనమని నదురు 

"ఎదురు లేకుండా చెప్పి వకా_లనామా పుచ్చుకో లేదూ ! 

గంగమునమిచ్చే కపిరాషను చాలదు, కేపాచలం గారు 

నూటికి నల రాపాయలీ స్తున్నారు, అంతక ౦కు మనము కొంచెమైనా 

'యొక్కు-విస్వే నేశాని మనదగ్గరకు చేరరు.  ఆనవైన మనము పార్టీల 

సొమ్ము వాడుకుంటామని కొంచెము వాడుక వడినట్టు కనబడుచున్నది. 

రాజూ---ననే కొంత కాలమునరకు మనము నూటికి యీ 

వొవ్వున క మోావనిస్తామని యేజంట్లతో ఇవ్చండి, పార్టీలసొమ్మాం కే 

జ్ఞువకంవచ్చింది. ఆలమూరి కాపులు స్టాంపులనిమి త్తం యిచ్చిన 

సొమ్ము పూడినజా ? 

గంగ_పూడ లేదు, చానికోన మే తంటాలు పడుతున్నాను. 

అదియిచ్చి నెల్లాళ్ళు వై చిలుకయినది, మొన్న వాడు క సంబడితే 

దాఖలు చేసినామని చెప్పినాను, శేవటితో కాలదోవం వడులుంది, 

నాకేమి తోచడం లేదు, ఈనంగతివింశే మన యిద్దరికొంపాకూడా 

మునుగుతుంది. ఈలా చేస్తే --. 

రాజూ... ఊారుకొండి, ఎవరో వస్తూన్నారు. (అని మానము 

మోద చేయి.టై చికొని) హు హు అర్య్యూ' ఎవరుమోరు, ఎందుకు వచ్చినారు 
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(అవ్వుడు నాగి శెడ్డియను కాపు (వ వేశించుచున్నాడు) 

నాగి...దండాలుండి బాబయ్య, ఈలోగి కెవరిదుండీ, 

రాజా... సీ కెవరిలోగిలి గావ లెను? 

నాగినా కండీ! ఆరివరండి, ఆసెద్దపీడరు, ఆబుగ్గమాసాలా 

యన బక్క-వల్బగావుంట్టూరు. 

గంగ-పేరెవరో చెవ్వు 

నాగి నాకు చేర్తెల్తండి, ॥ 

గంగని న్నెవరు వంపినారు 

నాగి--నన్నాండీ, అమలాపురంనుంచి, గం గాడ రావుగారు 

ఉత్తరంయిచ్చి వంపించారండి, నాయే'్లెం ఆకోరుటులో పోయిండండి, 

అపీలు చాకలు చేద్దాం అని వెచ్చానండి, ఇదిగో ఆరిచ్చి ను_త్తరం, 

రాజా._(పుచ్చుకొని తనలో) ఇదిరంగారావుగారి'పేర (వాసి 

నారు అయితె నేమి లే యెవరికి (వాసినారో యో వెథవకీ తెలియదు, 

గదా (అని యు త్తరము చింపి కవరు ముక్క-_ముక్కొ. లుచేసి పారేసి 

మోగం గాధర రావుగారు నిన్ను నాదగ్గర కెపంసి యాయు_త్తీరమునా శే 

యిచ్చినారు, నీ అప్పీలు చాఖలుచేసి జడ్జీ గారితో వో రాపోరీ గా 

పోట్లాడి సీకేను 7లిపిస్తాను. ఫీజు తెచ్చినావా? వకా.ల్లనామా 
(వాయించు, గంగ రాజుగారూవ కొ _ల్హనామామీోద। వాలు చేయించండి 

ల 

నాగివీ చంతా తే లేదండి, 

రాజా... తెచ్చినముట్టుకు జమకట్టించవోయి తరువాత చూచు 

కోంచాము, సీవెక్కడి శడుతాను, నే నెక్కడి శెడ తాను. . 

నాగి చి త్తం చిత్తం, గంగాడ రావుగారు చెప్పడం వీడర్కి 

బుగ్గమాసా లుంట్లా యన్నాడు బక్కే-వల్పగా వుంటాడన్నా డండి, 

గంగ-ఈయనే బుగ్గ మాసాల ప్లీడరు, ఈనుధ్య వేసవికాలంలో 

చీదర గా వుంటుందని బుగ్గమోాసాలు తీయించినారు. ఈయనమూతీం 
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ఎక్క-వల్బగా వుండక చెద్దలావుగా నున్నా రాయేమిటి, ఇదిగో నకొ 

_లసామామిోద (వాలుచేసి వెయ్యి, 

నాగిచిత్తం (అని నంేపహూముతో (వాలుచేసి) ఖర్చు 

అన్నవుతాయండి, 

గంగంనీ వ్యాజ్యం అయిదువందల" రూపాయలది కాదూ, 

అయిదు తొ మ్బిదులు నలభెమైదు రూపాయల స్టాంపు; ప్లీడరుఫీజు 

అయిదయిదడు వీరువెయైదు రూపాయలు, నకాల్తనామా రూపాయి, 

వాలంటరి రూపాయి, నవొనుబ త్లేము నూడురూపాయలు, ఇంకా 

యివ్యవలసిన వారికి మామూళ్ళు అయిదురూపాయలు, 

నాగి 9 బేటుండి, టాంపుకడ్చులునూటికి రు 7-68-0 గాదండీ 

గంగ-నే నేమి అబద్ధమాడినానా యేమిటి. ముననబుకోర్టులో 

స్టాంపు పు శ్యూటి నూటికి భో7- 8-0 జడ్డికోర్టులో ఈ 9-0-0. 

రాజూ_తీ క్రి న ప్పీడన్ణలాగు మేము దగాశేసి పారీ ర్రీలసొమ్మ 

వహారించము, 

నాగి.._అప్పీలులో సమనుబ త్తే మెందుకండీ, 

గంగ___రికార్డునమను చేయిం చవద్దు టోయా? దానినిమి త్తం 

బత్తాలు కాబా? నీకు మూామిదనమ్ముక ౦ లేచేమి ? కర్చు లెక్కు.. వ 

కట్ట సీన్నెత్తిని చీడరాశేవాళ్ళమా శే నీవు వింటాను, 

నాగి కాదండి, అక్క-డి స్రీడరుగుమస్తా ఇయ్యన్ని చెవ్చ 

లేదండి, 

రాజా.._ముననబుకోజ్టులో వడి యేడ్చే. గుముస్తాలకు జిల్లా 

నాగి. (సామ్మిచ్చి) బాబయ్య, ఇందులో గట్టిగావని చేయిం 

కాలుండి, మొాపా డాలు నమ్ముకున్నా నుండి (అని వెళ్ళును) 
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గంగ (ననుచు) ఏడు టోపీలో బాగానే పడ్డాడు, ఇదిగో 
యోలా రావ లెనండి సార్టీలు, 

రాజూ ._ ఈడబ్బు సెట్టి ముందు ఆలమూరుకాపుల వ్యాజ్యము 

శేపు దాఖలు చెయ్యండి, ఈపార్టీ రంగా రావుగారివద్దకు వెళ్ళవలసిన 

వాడు. ఆన్ఫత్తరం ఆయన _ మేరనున్నది, నేనే ఆయననని పుచ్చు 

కొన్నాను, దీనినల్ల మేమా [(వమాదంరాదుగ దా! / 

గంగ_.తగాదా లేదు. శింగినాదం వేను ఇల్లాంటివి రోజు 

లకాలొొం'బై. జరుగుతూంటాయి, ' 

రెండవ ం౨ం౦గము 

_అవ్వుడు ప్లీడరు రాజూరావుగారు వ వేశించుచున్నారు] 

రాజా = (తనలో) ఎన్నీకక్యూ-_రులకు దిగినను నెలకు ఏబది 

రూపాయలువచ్చుట కష్టముగా నున్నది. మటి యేడిపార్టి మెంటులో 

నైనా పనిలో చేరుదామంకే తగినవని కనంబడదు, ఇంటిల భై 

'యీఖై రూపాయ లియ్యవ లెను, అప్పుయిచ్చే వాడైనా లేడు, ఏమి 
చేయవలయునో తెలియకున్నది, 

“అప్పుడు కాపు [వవేశించుచున్నాడు] 

రాజా. ఎవరోయినీవు /| 

కాపు -_న న్నెణుంగరూ; ఎవర న్న కాడికి నచ్చింది వ్యాపా 

రము, నేను యేజ్యం దాఖలు చెయ్యమని సొమ్మిస్తే మోరు దాఖలు 

చేశారు కారట మెందుచేతనూ, వాడుకొన్నారా మేమిటి, ' 

రాజా. కీవములతో) వమిటోయి 'వరువు నమురియాదలు 

"లేకుండా మాటాడుతావు, మాకు వాడుకొందుకు నీవెధవడ బ్బే కావ 

తెనా? నెలకు నాలుగువందలు నంపాడించుకొ నేవాడిని నీసొమ్మువాడు 
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కుంకూ*నా ? సీసొమ్మ. తా వోగు చే స్పే నేనిచ్చే ఇ్రన్క.ంటాక్సు అంతె 

చేదు, నెద్దమనుష్యులవద్ద యేలామాటాడవ అనో నీకు బొత్తుగా 

'జలియదసి తోస్తుంది, 

కోపు... అయిన కాడికి ఛాంపు కొనమన్న్మ సొమ్ము వాడుకొని 

నాకు మర్యాద తెల్లంటావా? సీపేడ కంత నొప్యంత, అబ్బో; మేద 
క్రైల్సినోడియి ఇ శ్రేరావు, పూటకి టికానా వేని నీవంటి చచ్చువీనుగు 

కియుడం నాచేతవ్వు,. యేశ్రైం డాక లుచెయ్య క వై వచ్చు నన్ను 

తిడతావా ? చూడివ్వుడు జడ్డీదగ్గర కెళ్ళి నీవరువం తా తీకేస్తాను, 
జ ౧ wD 8 

రాజా_నీవ్యా జ్య మీదివర కే దాఖళెనడి. కా లేదని నీత 
0 

యెనరు చెప్పినారు? 

కొఫు..బివ్వుడే కాదూ! యేడ్డుగుమాస్తా గారు చాప్ఫ్పారు, 

రాజూ = హాడ్డుగుమా స్తాగారా చెప్పినది, నరినరి, మొన్న 

నొక వ్యాజ్యంలో 'యేమైనా* కొంచ మిప్పించవుంపే ఛే! నేను 

లంవాలిపిస్తానా అటువంటి వనికిమాలినవని చేయను” అని మంద 
లించినాను. అవ్బటినుండి నామీద ఆయనకు కోవంగానుండి యూ 

లాంటి అబద్ధములు చెపుతూన్నాడు నూగుమాసా రానీ ఆయన 
నడుగుదు గాసి, 

టాను జాకలు కాకపోయెనా నాతమాసా చూసుకో (అని వెళ్లును) 
[అప్పుడు గంగరాజు ద్రవేశించుచున్నా డు] 

రాజా... ఏమండోయి గంగరాజు నాకూ | ఆకాపువచ్చి అడ్డ 
_మైవ కూతలు కూసినాడు సిన్నవచ్చిన అమలాపురం అప్పీలులోకజ్బల 
[కింద యిచ్చినసామ్ము వెట్టి యో వ్యాజ్యం ముందు తగ లెయ్యండి, 
ఊరుకోం కే వరువ్రుద క్కే_ టటు లేదు, . లు 



ప్ల డరుతమా షా i4t 

గంగ--వాడన్న మాటలన్ని ఏ 'టున్నానండి. నేను వాడుండ 

గానే వచ్చినాను కాని యెదరపడిలే. సామిదవడి  యీకుస్తాడని, 
ఆ దంపుళ్ళ గదిలో దాకున్నాను, ఈవేళ తవ్పక దాఖలు చేస్తాను, 

(అప్పుడు రామ చంద్రయ్య అను యేజంటు (వ వేశించుచున్నాడు,) 

గంగ ఓవ | రామ చంద్రయ్య గారూ | మూమిోవ నేటి 

కన్నుగహం పుట్టినట్లున్న ది, దయ చేయండి, (ప్లీడరుగారితో) ఈయన 

మంచి రాజు రామచంద్రయ్య గారండి, . చాలా వలుకు బడియు న్న 

వారును మంచి వారును, 

రాజా ._ (లేచి) దయ చేయండి రామ చం దయ్య గాయా | (అని 

కుర్చీమూపించి) మీావేరు వినడ మేకాని యెన్నడు దర్శనము చేయ 

చేదు నేటికి నంపా_వ్ఫమెన వ, 

రాము. నేనుకూడా మిీదర్శనం చేయవబలయుననే అలో 

చిస్తూన్నాను. కాని తీరుబడి లేదు. నేను కృష్ణా రానూ ఆని ముక్కు 

మూసికొని కాలన్నేవం చయ్యాలం శే వూళ్ళొవారునన్ను ఊదుకోసి 

య్యరు, అన్నిన్యన హో రాలు తెలిసిన వాడను వెద్ద వాడను ఘ రానాకుటుం 

బంలోచాడను, అగుట వేత నేనురానుమొణ్బోఅనుచున్నా నన్ను పార్టీలు 

తీసుకొనివస్తారు.ఇ ప్పుకున చ్చినవనివినండి ఒక మేష్ట్రిటు కేసుళోమోరు 

వని చెయ్యాలి. అందులో సూరుభాపాయలు ఫీజునిర్ల యిస్తాను నాకు 

కమోావను యేమిస్తారో "తెలియ చెయ్యండి, 

రాజూ... నేరు కమీషను గిమోవను యిచ్చే ప్లీడరునుకాను 

కమిగావనుయివ్టడం లావకారం చాలాతప్పు, 

లామ_అయిథే మోన వ్లీడరీ వేసినా చే. ఈ శ్రీరంగనీతులు 

చేనబగనవికాను. ఇప్పుడు శెండేసిలకులు సంపాదించి తెగనీలుగులు 

బలిసి గుజ్ల పుబం డ్లెక్కి- “తరుగు వెద్దప్లీ డర్గ ందందగ్గర చవ్చులున జేసి 
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కమావను లాగినవాడినే, తల్లి పుట్టిల్లు 'మేనమామలదగ్గర దాగ దు, 

అయితే శేనుశ లన్చపు చ్చుకుంటాను, (అని లేచును) 

గంగ. రామచం దయ్యగారూ ! మోరొక్కమూాటు దయ 

చెయ్యండి, నేను మనవిచేస్తాను (అనిదొడ్డిలోనికి వెళ్ళి) 'రాజూఠావు 
గారూ! దయ చెయ్యండి; 

రోజా (వెళ్ళి) వమిక మావ నిమ్ముంటారతనికి శి 

గంగవలాగో ఒకలాగు వప్పుకుందాము, ఇతని నమ్ము 

కుంటే కానలసినన్ని శేనులు వస్తాయి. ఇతనిచేత్మికింద నూరుగురు 

పార్టీ లున్నారు. ఎంత కమిావనడిగినా యితేనిని నదలతగివ ది కాదు, 

ఇం! కలో నలబై యో వై యో వొరకినవతమున యింటి అ 

(క్రంద కొంత బియ్యపుచాకీ | కొంత యిచ్చి వేయవచ్చును, వాళ్ళు 
తొందరవడి వ్యాజ్యూ ము 'వేస్తాముంటూన్నారు అందుచేత నామాట 

వినండి, 

రాజా._నరే నీయిష్టమువచ్చినట్లు చేయవచ్చును, 

(అని వెళ్లును,) 

గంగ రామచంద్రయ్య గారూ బిల్లా దయ చెయ్యండి, 

రామ... (చెల్లీ) మోన్టీ డరుగారు వట్టి వెట్టివవ్వులాగున క 

బడ తాొడేమి ? 

గంగ..ఆయన రూల్సు ప్రకారం వెళ్ళేవారు, వాలా కర 

కట్టు మనివీ., అయితే నేనిప్పుడు మెడలు విరిచినాను అండీ మో 

రిప్పుజేమి కె మూవను కోరుతారో కోరండి, 

రామ నాకురు 60 లకు చిల్లి గవ్యతక్కు.వమొ తే పుచ్చు 

కోను, | 

గంగ--రు 60 పుచ్చుకొనుడు, 

రామ .. - మహామహావాళ్ళు యే2ై యిస్తూన్నారు, ఈయన 

రొ_త్తవాడుగదా నాలుగు కేసులు నవ్ప'చివ్పవ'లెనని వచ్చినాను 
కాసి సాకు కమావను దొరకక కాదు, 



ప్రీడరుతమాషా l4# 

గంగన లే విరా యిష్టమువచ్చినట్టు చేయించండి. ముందు 

రొక్క_ముమా తము చేతిలో వడ వేయించండి, 

(అని ఆందటు ; నిమ్మ. )మింతురు ,) 

roa సలా 

మూడవరం౦గము 

(రాజారాన్రగారియిల్లు, అవ్వడు గుమస్తా గంగరాజు 

(వ వవేశించు చున్నాడు, +) 

గంగ (తనలో) నేనేమి చేయవలెనో నాకు తోచకున్నది. 
గుమాస్తావనిలో (బ వేశించిన తరువాత ' పట్టణవాసపు కాపురమగట 

చేత మలమల నూడిపోన్రచున్నాను, చింతలపూడిలో బడిపెట్టుళొన్న 

పుజే నావని యింతక కు బాగున్నది, బుద్ధి గడ్జితిని యేమో పావు 

సంచామని | సక ద సమా హాలో య వేశించినాను. నాయదృష్ట్రముకొలడది 

యాజైన డశే దొరికినాడు, ఈయన గారికి నోట్లోడవ్వువతి లేదు 
ఏపార్టీ సి sa తీసుకువచ్చినను వాడిశేసు తగల వెయ్యడ మే, 

కీ డరి"కీ రుకి౦యలు రానవ్వుడు గుమాస్తా ముండావాడి శే మొస్తుంది, 
ఈయనదగ్గజ మానివేసి మతెక్క_డనై నా (బవేశించన లెను, 

(అంతలో నొక మనుష ష్య్యుడు (వ వేశించును,) 

గంగ ఎవరోయినీవు ? 

మను సేసగిరిరావ్రగారిల్లు బ్రిజేనాండి ? 

గంగ-ఎందుకు "శేష గరిరావుగారు ! 

మను... మా యే జైముందండీ, ఆయన కొకు నామా 

యివాంలుండి, 

గంగ-__నీవెక్కడో అడివిమనిపి.వి లాగున్నావ్రు? శేమగిరి రావు 
గారు వ్లీడరీమాని వేసి యో యూరినుంచి వెళ్ళి యన్నాళ్ళయినది-- 



avy ప్రహసనములు. 
గ 

మను....మానేశి యెల్లిసారండి, మాకిందికోట్టు వీడరుగారు 
ఆయ నున్నారు ఆయనకే యిమ్ముని చెప్పారుండి, 

గంగ _.పావమాయన యెడుగడు, ఆయన శ్రీయూళ్ళో యింటి 
అధ్జెడబ్బు లై నా కట్టక పోవడం చేత యూయూరునుం చి దుకాణంయె త్తి 

"బరంపురం, అటిశేసి వెళ్ళినారు మాని వేసి రెండు చెలలయినది, 

నును _. అలాగై తే మరొకరికిచ్చుకోవాలి, 

గ.గ_.. ఎవరికో యెందుకు యీ యిల్లురాజారాన్రు వంతులు 

గారిది, ఆయనే వకాల్తానామా యియ్యి- ఈయన 'నెలశై దారు 

వందలు నంపొడి దించుచున్నారు, మొన్న జస్టీగారు సబుజకీవనియిస్తాము 

వెళ్ళుముని మెన్ని నిధాలో (బతిమాలి కే, మో సబుజబద్ట జీతం నాకు 

"కందు కేసులలో వస్తుంది, నేను వెళ్ళనని నిరాకరించినారు. ఈయన 

వాదం చేస్తూంశే జడ్జీగారు చిరునవ్వునవ్యుచు చెవులు దోర 'బెట్టుకు 

ఏంటారు. లా అంతాకూడా చెరిగి వేస్తారుగదూ! ఈయన యదర 

ఇండ వప్లీడరు నోరె త్ర లేడు, || 

మను.__అయి తే యీయన ఫీ జెల్లాపుచ్చుకుంటారండి; 

గంగ... ఫీజు కేమోాయి, నీయిష్టమున చ్చి నట్టు పుచ్చుకొంటారు 

మను... నకాలా నామా (వాయించుండి, 

గంగ-__నశే (అని (వాసి (వాలు చేయించును) 

మను---డబ్బు మద్దాల. కోక్టుకు పట్టుకొని వస్తానండి, ఈ 
కాయి తాలుచ్చుకోండి, 

గంగ _-(కాగితములు పుచ్చుకొని) తవ్నగుండారా ? మాకు . 

కాలా డబ్బువస్తుందని ఓర్వ లేక కొందరునీతో మేవ నా అబర్లాలు 

చవ్బ్పగలరు. అవినమ్మకు. కోలో యెవరితో నుమాటలాడకు, కోకు 
వచ్చుటకంు సాయంకాలము యిక్క_-డి కీరా? అక్క_డ సీతోమాట్లా 

డుటకు తీరికయుండదు, ఊపిరి నలువకుండా మాకు వనియుంటుంది, 

చును ఎక్కడికో అక్క-_డికొస్తాను (అని వెళ్ళును.) 



ర్తి, 
పెడ రు తవమూషపా 12] 

“రాజా---(లోవలినుండి వచ్చి) వఏమండో గంగరాజు తాయ | 

మా ఇడ్డ డాబు వే శాశే,మాకునమయస్ఫూూ ర్తి ఇవాలాయుంవండి, చేవ 

గిరిరాన్రగారు యీయూలళ్ళోనే చేరని చెప్పివేశాన, మనమిలా 
జజ 

| చెప్పినా మని తెలిస్తే చిక్కువస్తా యేమోసుమండీ, 

గంగ చిక్కు లు లేవు గిక్కు_లు లేవు. తమమారుకొందు. 
న 

న్ ఇంతనూూ తమునేను సర్దుకోగలను (వస్థతము నేను సెలవువుచ్చుకొని 

వెళ్ళుచున్నాను, 

(అని ఇద్దరు నిష్క-మింతురుం 

BER en 

నాల్ల వరంగము 

రాజమహేం[దవరము బజారుపీధి, 

(అవ్వడు నెంక టస్ఫామి'యను రయితు (న వేశించుచున్నాడు.) 

"వెంక ___ అయ్యా! "రాఘవ రావునాయిడుగా కక్లెక్క_డండీ | 

' మూరనుడు-నాకు తెలియదు, 
౧-2 

గంగ ఎందుకు రాఘవరావు నాయుకుగారిల్లు?! నికేజై నా 

"కీసున్న చా ఏమిటి? 

ెంక_చి త్తం, మూదో అవీలుందండి. దాకలు చెయ్యాలండి, 

గంగ_._ఆయనదగ్గరకు నిన్నవరుపంపించారు, జాబుఅంపిన 

“వాడు నాకన్న "తెలివైనవాడులాగున్నాడు, 

"వెం (తెల్లబోయి) ఏమండిబాబు అల్లా చెలవఏస్తూన్నారు. 

సంగ _నాశెందుకు లే నీ కర్శంసీది (అని నడచును) 
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తి 

వంక (వాని వెనుక వెళ్ళి) వంచులుగాడ అం చేంటో జల 

వియ్యండయ్యా | 

గంగ... నేనెలవియ్యనక్క-ర లేదు. ఆయనకు శేసిచ్చిన తగు 
వాత సీకే తెలుస్తుంది, స్ బుద్ధిపూర్వకముగా గంగలో దిగుతానం 

టుం యే సేనువద్దనడ మెందుకు, 

"వెంక- _బతిమాలుకంటూన్నా గాదండి భోబూ, అజేమిటో 

చెప్పండి z 

గంగ-సీవు వట్టి వెజ్టిమాలోకమని తెలిసి యుండికూడా (కింది 

కోరు వీడ రీయనదగర శెలా వంపినాడయ్యా | పారీల తేముంచూచే 
(న. a) ౧౧ (ఈ. 

కీ డరు దొరకడం కషవముండీ ! 
౧౧ ౧౧౫ థు 

"వెంక___నామనివి చిత్తగించి అదేమిటో "సెలవియ్యండి | 

గంగ నెలనియ్య డాని శేముంది, ఆయనకు వకాలానామా 

యి 

"జక 

పీ శేసు భగ్గంపాడు ఆయన లాశే దీశా వేసుకొని గుజ్జబ్బం 

వన్నెల విననక్మరలాగు కోర్టుకు వెళ్ళడ మేకాని శీసుచదవడు 

చదివి తే అర్థం కాదు. సయిగాజడీ గారు అస్తళూనం ఆయనను కస్సు 

బుస్సూమని క సిరిచీవాట్లు నెట్టుతూ నేయుంటారు, అయనమాట ఒకటీ 

= 
నె 

ఎవి 

గా 

నబబుగానుండదు, లా అన చేరాదా, నటిగొడుకు అడ్బుబన్నట్టు చెద 
బడ లు ది 

గొంతుకమా తమున్న ది, 

చెంక__._ఆలాగాండిబాొభబు యింతేమాల గొడన్రందధని మాకేం 

తెలుస్తూందండి. మంచివాడని చెప్పి ఆయన యెల్ల మంకే కాబోసునను 

కొని చెప్పివచ్చాము, నారోజు బాణుందిగనుక బగమంతుడులా౫గ 

మిరగవడ్డారు విరా రెగిగిన వీడ శెవరెనా యుంకు నన్నాయన 

దగ్గరకో బ్ కొని వెళ్ళండి, 

౫ంగ_.అదిగో బాగువడేదారికి వచ్చినావు వదవెడదాము |! 

(అని వెళ్ళుదురు. ) 



బదవరంగము 

(జిలాకోరడులో పీ డర. గది) 
చ టి యగ ర 

(అవ్వుడు కుర్చీలమిాద కూర్చుండి హానుమంత రావుగాగు, 

థఛాన్కుర రావుగారు గోపాలంగారు, రాజారాన్రగారు, రంగారాను 

గారు, “శేవగిరిరావ్రుగారు, మజికొందణు (బ చేశించుచున్నారు.) 

వసారాలో నొందవ పార్టీలు నిలిచియున్నారు, 

హాను...భాస్క_రరావుగాత్యూ; నిన్న ముననబుకోర్టులో మొ 

వ్యాజ్య మేమైనది, 

భాన్మ--ఏ మైనదని చెప్పనండి మునసనబుగారికి ఫలహార 

మైన తరవాత కొంచెము డఊోజు అలనాటుగచా, నూకేసు అందులో 

బడి భగ్గంపాడై నది. నేను వాదించినంతేసేపు, ఆయన జోగుచునే 

యున్నారు, 

గోపా__మోశేసు పోవడానికది రీజను కాదంశోయి, రెండవ 

(నక్కను గాని కొంచెము హీరణ్య(శార్హం తగిలినట్టు కనవడుచున్నది 

థోరణమూస్పే అల్లాగున్నది, 

రాజూ నొ, నొ, సార్, నే నామాట వవ్వుకోనుు మన 

ముననబుగారివద్ద, అట్టి దుర్దుణం లేదు, ఏమండీ వేషగిరిరావ్రుగాయా 

మో శరెవ్వడై నా విన్నారండి యిటున ౦టిమాట, 

"శేవ._నా జోలికి రాకండి నన్నేమి అడగవద్దు. 

రంగా ... రాజూరావుగారూ ? ముననబుగారి గుణాలు మో 

గుణాలు వక కే గనుక మో కాయనయందు మిక్కిలి యభిమూన మండి, 

రాజూ.....(కోవముతో) డోన్ టాక్ నాన్సెన్సు. అటువంటి 

సీ చపుగుణములు మాయింట్లో కుక్క-కయి నాలేవు. పాక్టీసువచ్చినా 

రాకపోయినా నేగాని నేనటువంటివాటికి వడబజేవాడను కాను, 
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నేను పిన్సిపిల్పు కోనము శేరుచేసేవాడను కాని డబ్బుకోనము ఆేరు 
సే వాడనుకాను, 

రంగా.._అబ్బో ఇన్ని | పిన్సిసిల్పు విరా దగ్గరున్నా యన్న మాట 

నే నిదివజ కెవ్వుడు నెలుంగ నే మో (వీన్సివల్పును గురించి అమలా 
పురమునుంచి నాకు జాబువచ్చి మూడురోజు లయినది, పోనీ యెందు 
కెందుకోని, జారుకుంటూాన్నాను, ఇదిగో ఉత్తరం, జేబులో నేయుంది. 

శేష__ అ జేమిటండోయి. ఆ యు త్తర మేమిటి, 
రంగ..._అమలాపురంనుండి గంగాధర రాన (నాసినాడండీ, 

హానుమంతరావుగారా ! యీ లెటరు మూరు చదివి వినిపించండి. 
హను. నదీ యీలాగియ్యండి (అని పుచ్చుకొని యీ (క్రింది 

విధమున చదువును.) 
a 

“మెడియర్ రంగారావు! ఈమధ్య నేను అప్పీలు మోద్యారా 
దాఖలు చేయుమని మీవద్దకు ఒక క్ష యింటును బంపినాను, చాడు 
మొ యి టైటు క ముజియొక ' న్పీడరింటికి వెళ్ళి రంగారాన్రుగారి 
యిలైెక్క_డని యడుగగా, ఆ పీడ నేనే రంగా రాన్సను అని యబద్ధ 
మాడి వానివద్ద వకాలనామా పుచ్చుకొన్నాడట, రంగా రాన్ర గారికి 
బుగ్గమిసాలుండవలె మోస శేచేనుని వాడు ఆ ప్తీడరును అడుగగా, 
వేసవికాలం చిరాకు చేత తీసి వేయించుకొన్నా నని ఆయన చెప్పినారట. 
ఇది మిక్కిలి. ఘోరకలిగా నున్నది, యిటునంటి (వబుద్ధుడు 
రాజారావేయై యుండవలెను, గాని మజీయొకడు కాడని తోచు 
చున్నది, అయినను దరియాప్పు చేయవలెను, 

అమలాపురం, 
చి త్తగించవ లెను, 

. 15-8-1912, గంగాధరరావు, 



ప్ఫీడరుతమా షా 155 

గంగాచి త్తగించినారా 'ప్రవ్సివల్సు, 

రొజూ---ఈ యుత్తరం శీవలము అబద్ధము, కవఠరుమోద 

వె పేరు నా'చేయున్నది, 
ద 

భాన్క_...._అఆవేళ ఆ మనిషి ఆకవరు తీసికొని ముందు మూ 

యింటికినచ్చి రంగా రాన్రుగారి యుల్లెక్కం-డ అని అడిగినాడండీ! యె 

కవరు మోద రంగారావుగారిపేచేయున్నది, 

రాజా. పేరింన్లీ షుతో నున్నది, జీ అనే అశరమునకు చె 

అనే అతరమునకు ఛేదము తెలియుట లేదు. అందుచేత నాచే 

అనుకున్నాను, ' 

భాస్క-_(నన్రుచు) చేద. స్పష్టముగా తెనుగుతో రంగా 

రావ్రగారికి అని యున్నది, బ్రింగ్లీషులో లేదు, 

రాజా...మా రందణు కట్టుగట్టి ట్రై నన్నల్లరి చెయ్యాలని యాలా 

గంచేు నేనేమి చెప్పను, 

రంగా  జఊరందమూ మో మోద కట్టుగట్టుటకు కారణ మేమి? 

మో ప్రిన్సిపల్సు మంచివిగనుక మో మోదందతేకి కోవము కాబోలు, 

వియ్ేవీయల్ ప్యానై యిటువంటి అవకతవక పనులు చేసినందుకు 

సిగ్గువడి తల వంచుకొనక మిదు మిక్కిలి యెగురుకా వెందుక య్యా! 

భాన్క-_--ప్లీడరీలో (వ్రచేశించిన తరువాత కొడ్డో గొప్పా 

మాలకూటివనులు మేము చేయుచున్నాము కాని యింత “ఘోరకలి 

కూడదు, 
హాను_..రంగారావుగారూ. ఏదో పొరపాటు జరిగినది 

పోనియ్యండి, ఊరుఫోండీ, 

రంగా నే నూరుకోదలచుకొన్నా నండి, ప్రిన్సిపల్సు పిన్సి 

వల్చు అని సాజకాయకోతలు కోస్తూం పే యుత్తరము బయలు పెట్టి 

నాను, 



156 . వహనసనములు 

(అవ్బ్వుడు వసారాలోనున్న మనుష్యులలో నొకడు 

శేషగిరిరావు గారిదగ్గరకు వచ్చును, ] 

మును శేనగిగిరావ్రుగారు మీశేనాండి. 

గ్. "జేష__ఆ నేనే యెందుకు ? 

.. మను--తమరీ యూళ్ళో వీడరీ చేస్తూన్నా రాండీ, 
"శ్వ చెయ్య కేమి, ఎవైనా చేదని చెప్పినా రా యేమిటి 

సనో, 

రాజూ (లేచి వెళ్ళిపోవును,) 
"జేష.__రాజూళావుగారూ వడ తా కేమి కూర్చోండి, ఈమను 

ష్యుడు చిత్రకథ చెవ్ప్వుచున్నాడు వినండి. 

రాజూ _. (ఆమాట వినిపించుకొనకుండ వెళ్ళిపోవును) 

మను... మో కీయూళ్ళో డబ్బు రావడం లేదనిన్ని యింటి 
అగ్జైనా గెట్టకపోవడం చేత యే యోరో వెళ్ళిపోయినారనిన్ని ఎవరో 

వీడరగుమూసా్తా వెప్పాడండి, 

"కేవ___ఎవరో ఆయనవే రెబుగుదు వా! 

మను__జే రెజుగనండి, నల్లంగా బక్క-వల్చగా పొడుగ్గా 

యుంటాడండీ, . 

హను... అయితే రాజారావ్రుగారి గుమాస్తా గంగ రాజుగా రే, 

భాన్క----ఇంత (ప్రబుద్ధుడు మరెవ్వరు కనబడరు, 

రంగా.అందు చేత నే రాజారానుగారంత తొందరగా వెళ్ళు 

చున్నారు, 

శేష __ అవ్వుడు వ్లీడరుగారు కూడా సావిట్లో నున్నా రా? 

మను. సొవిట్లో "లేరు లోవలున్నారండి, 

శీమ. హనుమంత రావుగారూ మనవి యూళ్ళోయికప్టీడరీ 

చేయ లేమండీ వడవలపోటీలాగున వచ్చింది, 
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పహాను__నిజ మేనండి మరియొక చిత్రము చెవూతొనుపినండి, 

ఈమధ్య (గామముననబు నాతో చెప్పినాడు, మన వ్రబుద్ధులలో ఒక 

రతని దగ్గరకు వెళ్ళి తనకు సాలుకు మూడు వేలు వచ్చేటట్టుగా 

యిన్క్మ_ంటాక్సు కట్టమని (బతిమాలినాడట, 

భాన్క- _. అబద్ధ మేమోనండి వన్నుకట్టమని (బతిమాలేవా 

రుంటా'రా ? 

“శేవ__ ఉండ శేమండోయి తనుసాలుకు మూడు వేలునస్తూన్న 
వని డాబుగా వెవువొనుటకై ఆ వనిని చేసియుంటాడు, మనలో 

యుంతెంత మహాత్ములై నా యున్నారు. ఇట్టివారున్నారు, అట్టి వారు 

చేరని అనుకోవలసీన వని లేదు, 

హాను_అదిగో జడ్జిగారు వచ్చినారండోయి వెళుడామురండి 

(అందణు న్మిహ్క-ంమించుచున్నారు.) 

అలానా బరీ జాలా 

మజాపనము 
a) 

చేను మునిసిపల్ కమోవనరువనికి దరఖాస్తుచేయం దలచు 

కొన్నాను, కాబటి వోటర ందటు సీ క్రింది విజావనమును (శదతో 
ea య శి (ay రు 

జదివి తమవోట్లు విధిగా నాకిచ్చి యితరులచేత నిప్పించి తమ యర 

కృత్యములను చక్కగా నెర చేర్చుకొందురుగాక యని కోరుచున్నాను, 

నన్ను మిోవార్డుకు కమోషనరుగా 'నేర్చర చుకున్న వశమున 

యా యెలక్ష ను నమయములో నేతవ్చ మణీయెన్నడు మో చార్డులోకి 

చేను రాను అని ఒట్టుెట్టుకొని ' చెప్పుచున్నాను, మిరందలు "పెం 

జ్ఞాము బిడ్డలతో గాం సరము వేయుచున్నారుగ దా మోశెన్నోయిబ్బ6 
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దులుండవ చచ్చును, న న్నేర్పరచుకొన్న వతమున మో శేయిబ్బంది 

"లేకుండ వనిచేసెదను, ఎట్లనంగా మా యిండ్లలోనుండి మురికిసీళ్ళు 

రాతిగాని వగలుగాని యెన్ని సారులు. వీధిలోనికి వచ్చినను మాకు 

(ప్రాసిక్యూమను అన్నమాట లేకుండా చేనెదను, మో శెవ్చుడైనా 

మునిసివల్ స్థలము కలుపుకోవలసిన అవసరము వచ్చినస్వుడు నేను 

మో వతుమున నేయుండి రాత్రి రాత్రి ఆ స్థలము మోకు కలివి గోడ 

కట్టించి తేక్కి-న మునిసివల్ కమామనర్లు యేదైనా తగాదా చేసిన 

వశమున నేను మాతోకలిపి *యీనోడ వీరిదే 25 సంవత్సరముల 

నుండి నేనెరుంగుదును.” 'అని గట్టిగా వాదముచేసి నాప్రజ్ఞ యంతయు 

వినియోగించి అస్థలము మాకుదక్కు-నట్లు 'జేసెదను, ఒక వేళ నేనన్ని 

(వయత్నములు చేసినను ఆ స్థలము మునిసివల్ వారు మో కియ్యనీవ మ. 

మున చేసు మాచేత మునిసివల్ వారిమోద వ్యాజ్యములు తెప్పించి 

నేను మీ తరపున సాత్యమి వచ్చెదను, (కొత్తగా. అరుగులు “వేసుకో 

'దలచినవారికి అరుగులు చేయిం చెవను, చూరులు పెచుకోదలచిన 

వారికి తన్చకుండా శాంక్ష నుయిప్పిం చెదను, ఘాటీపాకలు ముదలయి 

నవి వేలము చేయునపుడు నా వతమున నున్న వారికి తక్కు_వపాటకు 

కొట్టివేయుటనై నా యానత్తుశ కి వినియోగించి నేను కొట్టివేయించె 

దను. మునిసిపల్ రోడ్డుకం టాక్షర్ల మొదలగువారందబునా తరపున 

యీమె లెక నులో తేస్సకవనిచేయసలయుసని కోవుచున్నాను, నాకు 

వారీయువ కారము చేసినయెడల వారికిగూడ సాధ్యమయినంత యువ 

కారము చేసెదను. నేను చారికిజేసెశు యువ కార మేమున గా కంటా 

కల్ల రోడ్డుమిగాద యెంత వనికిమాలిన కంకర తెచ్చిపోసినను, అది 

ముదిటిరకం కంకరని వాదించి చెల్లునట్లు చేసెదను, రోడ్డు వేయుట 

"శెంత కాట మాలన్యము చేసినను అతని "కేఏధ మైన యిబ్బంది రాని 

య్యను. సరిగా శ్యూటీ చేయుచు న్నామని (వతిదినము రెండుసారు ము 
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వాద్డలోనికి వెళ్ళి విజ్ఞపిగునట్టి తెలివితక్కువ కౌన్ప్చిలక్ల కొందటురోడ్లు 

వాగు లేవని మిమోలు వగయిరాలు పెట్టిన స్పూడు నాబుద్ధియంతయు 

చే నువ రొరాగించి శాస్పిలర్లను తవ్వ చారినిటెట్టి వాళ్ళమాట చల్ల 

కుండ జేశెదను. నేనుచేసిన యువ కార ములకు వోటబ్లుగాని కంటా 

క్షర్లుగాని తక్కిన 'వార్జులల గనుండు జనులుగాని సంతోషించి నొక 

యిటుక, సున్నము తేల రొక్క-ముబహుసా నములుగా నియ్యదల చిన 

వశమున కొందజు అవక తవత కౌన్సిలర్ల వలె “నాకు లంచమిస్తావా 

చేను లంచము పుచ్చుకుంటానా” అని బడాయిమాటల  చెవ్పక 

శతెగనీలగక వోటర్ల మనస్సులకు సంతోవము. కలిగించుటకై వారు 

తెచ్చిన బహుమానమును శిరసావహించి నేను పుచ్చుకొందును, 

ఈవై న జెప్పిన యువ కారము లేగాక యింకను కెన్సిలర్లు వోటర్ల కు 

చేయదగిన యువకారము లెన్నోయున్నవి, ఆ రహన్యములన్నియు 

నిక్క_డ |వాయుటకు ఏీలు లేదు. ఏవిథ్రము ఖే. వోటథ్లుగ నుండుటకు 

ఏలు లేని బారు, వొ * టను కొదలచినవణ్ న యే దోయుక యుపాయము 

వన్ని నారికేర్ణు జూపితాలో MI నేను (ప్రయత్నము 'వేసెదను, 

అట్లు వారివేభ్ల వడినతరువాత బాగివోట్టు తస్పక నాశే యివ్యనల 

యును, నాకు వ్ “ట్లియ్యదల చిన పా రు నశే। మోచఛి త్రము తెప్పక మోజే 

యిస్తాము అని పప్పినంత నూ తెము చేత చాలదు నాకియ్యడలచిన 

వారు నాచేతిలో చెయి వెయ్యనలయును , రామాయణము భారతము 

నెత్తిమోద బెట్టుకొని (పమాణము'జేయన లయును, (గాహ్ముణులు 

కోమట్లు మొదలగువారు గాయ్మతిసామీయని జందచెముమోద ఒట్టు 

ఇెట్టకొనవ లెను, పిల్ల ల తలకాయలమిాప చేయి" పట్టి వనూణము 

జేయవనలయాను. అన్నము ఫ్ను- చున్నప్పుడు మీావద్దకు వోట్లడుగుటకు 

నచ్చిత్నా, అవ్వుశన్నముమోద |వమాణము చేయన లను, ఇట్లు 

చేయకసోయినవతమున మోామిోద నాకెంత మాత్రమును నమ్ముకముం 

భు 
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డదు, ఇట్టుశేయనివారు నాకు వోట్లు ఇయ్య లేదనియే చేను తలంచె 

దను. ఎంతర హస్యముగా నోట్లు వేసినన్సటికి ఎవరు యెవరికి వోట్టిచ్చి 

నారో తెలిసికొనుటకు నాదగ్గర అద్భుత మైన శ_క్రియున్నది, కాబట్టి 

అది తెలిసికొని నేనే కౌన్సిలరునై న వతమున వారిపొట్టు వారికి 'బెల్మై 

దను, ఇంక నాకు వ్యతి లేకముగా వచ్చి కౌన్సిలరువనికి వయత్నము 

చేయునట్టి వారినంగతి కొంత చెప్పెద వినండి నా (పతివములందజు 

దుర్మార్గులు, వీతివముంతులమని వారు వై కి విజ్ఞపీగుచుందు రే కాని వారు 

నిజముగా జనులకు ఘాతకులు, ఉవ కారళూన్యులు, ఆ వతమువా 

శెవరై నను కౌస్సిలట్లగా వచ్చివనతమున మోకర్శము కాలినదన్న 

మాటే. వమనగా ఫీధులు శుభముగా నుండవ లెనని విచ్చివారలన లె 

శకేక'వేయుచు (ప్రతిదినము వార్డులలో రెండుమాడుసాద్లుతిరిగివిగాతూము 

లలోనుండి యొక్క- సీళ్ళచుక్క_ మైనా వీభులోనికి రానియ్యరు, ఒక్క 

జానెడు స్థలము కలుపుకొనుటకు వీలులేదు. ఒక్క అరుగు చెంచు 

కొడుటకో ఏలు లేదు. మాకు వోట్లిచ్చిన వారిలో బీదచారికి మేము 

లంచము [క్రిందగా క వాళ్ళే పదనంసారములుమాచి జూలివడి నాలుగు 

మూడు రూపాయ లిచ్చుచుంచుము, మా (వతివశ్షులు, శూన్యహా 

స్తులు శువ్కు-[పియాలు గలవారు గావ్రన నొక్కదమ్మిడిగన్య'లెన్నడు 

సీయరు, మాదుమిక్కి-.లి మావంటి నధద్న్మ లెవ రై నను చేదవారి కిటు 

వంటి దానములు చేసినవ్వుడు అవి యాగీ చేసి లంచము లిచ్చు చున్నారు 

లంచములిచ్చుచున్నారని అడ్డమైన కారుకూతలు కూయుదురు,. 

కాబట్టి వై సంగతులన్ని మోమన స్పులో చక్కగా ఆలోచించుకొని 

మనుష్యుల కువ కారమును చేయుటకు కంకణముకట్టుకొన్న మా 

నతమువారినే సమ్ముకొని నాకు మోవోట్లు ఇయ్యవలసినదని యిందు 
మూలముగా మజీమటి. గోరుచున్నాను, చిత్తగించవ లెను, 

1987 సం॥ మార్చినెల 88 తేది ఇట్లు మోవిభేయుడు 
రాహువారం భ్లేశ్వరం జంబు కే శ్వ (రావు, 
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తోకళచుక్కలవలన గలిగిన మహాద్భుతములు పర్ష్మి ంచుటకు 

పీలుగానన్ని యున్నవి, ఇవి (వ్రవంచమంతటకు గలవ్రు కాని మన 
(పాంతములయందు జరిగిన యద్భుతములను గొన్నింటి సీ| క్రింద యుద 

హారించుచుస్నాము, లోకమందు జరిగిన చి తములన్ని టిసి (బకటిం 

చుట యెవరికితరముగాదు కావున స్థాళీపులాక న్యాయముగా గొన్ని 
టిని మాత మే (వకటింపవలసివచ్చినది, 

ల్ చిత్రములు On 

అపరురాజకులై న చెండి కొడుకులు గూడ 116 రూపాయలు 

వరదత్నీణ అడుగుట, బహిరంగముగా వె భవముతో జరుగవలసిన 

వీవాహాములు రహన్యముగ జరుగుట, [గామములోనున్న ముఖ్య 

వర్షములవారిలో నొక రికొకరికి కొందజుబుద్ధిమంతులు వివాద పెట్టుట. 

ఆమాటలనమ్మి ఆవర్హ ములబారు ఆరనినై రములు పెట్టికొనుట. మునిసీ 

వల్ చయిర్డునులకు, చెల్ల వలసినవోట్లు చెల్లకుండ జేయవలయునను 

బుద్ధిగలుగుట, కొన్నిక చ్చేరీలలో జనులిచ్చుకొన్న అన్టీలు ముద 

నైన కాగితములు రికార్డులు కానలసివచ్చినప్పుడు క నబడక పోవుట, 

వోటక్లుగా నుండదగిన వారిపేర్దు జాబితాలలో లోవించుట, ఏవిధము 

చేత ఓటర్ల శాగూడనివారిపేరులు వాటిలో నగువడుట, నాలుగేండ్ల 

(కిందట చచ్చిపోయినవారు [కొ త్తగా ఈనంవత్సర ము ఓటర్ల గుట, 

ఒక వార్డులో ఓటద్లగా నుండదగిన వారు మటీయొక వార్దులోని గకైగిపి 

పోవుట, లంచములు పుచ్చుకొనునట్టి వారిమోదనే (వజలకు మిక్కిలి 

(వ్రీతియు న్యాయన రృనముగ ల వారిమోాద తక్కువ (ప్రీతియు గలుగుట, 

ఉద్యోగస్థులు రాతి జాము.పొద్దుపోవువణకు క చ్చేరీలుచేసి పీ డర్ణను 

పార్టీ లను బాధ పెట్టుట, మునిసిపల్ యెన్ను బడిలో వోట్టు వేయకుండా 

జ! 



162 ప్రహసనములు . 

'వేసినట్లునటించి వోటు కాగితము జేబులో వెట్టుకొని పారిపోయిన వారికి 

యేవిధ మైన భంగపాటు రాకపోవట, బహిరంగ ముగ కోలహామాడు 

కొని పొదరశు[న యోగములు చేసికొన్న వారు ఆప్యాయనముగ నొక రి 

నొకరు కౌగలించుకొని (సాణస్నేహితులగుట, స్థలవిశాలము తేక 

దొడ్ల లోనుండి నీళ్ళు సీధిలోనికి తూముల దారిని విధిలేక విడిచి పెట్టి 

నందున గృవాస్థులను చార్జి చేసి అరుగులకు అజగులు వేసి స్థలము 

కలుపుకొన్న వారిని నదిలి వేయుట 

౫ క్ట కారణములు f= 

ఈ విచ్శితములు పొడగట్టుటకు కారణము లేమనియడుగ గా, 

అనేకుల నేక క విధముల చెప్పినారు. చ్యతిశ్యా ర్త వేత్త తలమని వెవ్వుకొను 

చున్న సిద్దాంతులు కొందరు విపరీతమైన హేతువులను చెప్పినారు, 

ఆ షాతువ్టము నమ్మతగియుండసందున అవి యిక్క_డ వినరింవ మాని 

తిని, మాయూరిలో పు పుట్టు వెంట్రుకలు దీయుటకు పునస్పంధానములు 

చేయుటకు మణేయు యితర చిన్న చిన్న శుభ కార్యములకు ముహూర్త 

ములు 'సెట్టుటలో అసమాన వండితే శిఖామణి యని విరుదుపొందిన 

భాస్క- రసిగ్దాంతిభట్టాచార్యులవారు, ఆయనదగ్గర నున్న వంచాంగపు 

కట్టలళ్నయు లి తిరుగ వేసి బోర్ల చేసి యమెకి (క్రిందికి యెగాదిగా జూచి 

పళ్ళుమణచి "లెక్కా పెట్టి నోరు మెదిపి “కొం చెమాలోచించి యో కింది 

కారణము చెలవిచి చ్చినారు. తోకచుక్క యీ సంవత్సరము మునిసి 

వల్ ఆఫీసులమోదుగా న్ని: వోటర్ల జావితాలు వోట్లు "వేసే 

చెఖులుతోక చుక్కా యొక్క ఫేక్ చివరలో టడి; పి కన బడకపోయిన 

వోటర పేరు తననన పోయినవి. తోకచుక్కయొక్క. తల 

పోటర్ల తలకాయలమోదుగా, అక్కడనుండి అయిమూలగాదిరిగి 

వొంతే సేళ్చు నోడ్గుమోద (పయాణము జేసి అక్క-డినుండి (కొత్త తగా 

చేసిన గోదానరిగట్టుమోదికివెళ్ళి అక్క_డనుంచి జారి తొలకరివానకు 

గోడావరలో. కొట్టుకొనిపోయినది, అందు చేత నిట్టి వీడ్డూర ములు 

ప fm 

న. 
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ఒక సన్యాసి ఈకింది మరణశొననమును (వాయిం చెను, 

(శీమత్సకలతోక పూజితుడగు విశ్వేశ్వర స్వామివారికి నిలయమైన 

(శ్రీఠలాశీనగరమున వర్తనూ*న వ్యవహారిక చాందమానమున (ప్రభవ 

నామనంవత్సర (శావణశుద్ధదశ మిశ ని చారమునాడు వగలు మూడు 

జాములు దిరిగినతరు వాత నాలుగవజాముయుక్క_ (వధమభాగమున 

భూమ్యా కాశంబులు సూర్యచం దులు నమ న్త చేవతలు సాత్వులుగ్య 

పూర్యా్యశమమంధు నచ్చిడానంద తర్కాలంకారునకుమూడవకుమూా 

రుడనై యా సన్యాస్మాశ మమందు వరమహాంసవరి వొజక వదవాక్య 

(ప్రమాణ పారావార పొరీణ (బ్రహ్టీనందభార తీ వేదాంత తీర్ధస్వాముల 

వారని పూర్ణ నామముగలిగి వేదాంత తీర్ధులని లోక మందు వ్యవహా 

రించడుచు. అరువదిమూడు నంవత్చరముల వదకొండు మాసముల 

యిరువై ఆరుదినముల వయస్సుగల "నను, చెగశాలము నేక పుణ్యస్థల 

ములు తిరిగి నంపాదించిన నాయాస్సి నాకిష్టయి లేసి యితరుల చేతబడు 

ననుభయము చేతను నాయనంతర మందు నాశిష్యులాయా స్తినిమి త్రము 

వివాదవడుదురను భయము చేతను నేనునంపొదించిన యమూల్య వస్తు 

వులు సద్వినియోగము కావలయునను తలంపుచేశను (ప్రస్తుతము 

నాదేహారోగ్యము చక్క గానున్నవ్పటికి శరీర ములనిత్యముల గుట చేత 

చెవ్వు డేవిధచు గా మరణమాగంతుకముగాన చ్చునో మనము ముందు 

జాగ త్తవడుట మంచివని మంచి యుగ్టేశముతో నంపూర్ణ న్య క్రితో 

నిండు శాంతితో వై రాగ్యముతో ఈ మరణశొననము వాయించు 

చున్నాను, నాయనంతరమందు నాయావదాస్థి చేసీ! క్రింద నేర్పాటు 

చేసిన పకారము జరుగ వలయును. చేను జీపించియు* టినా నాయాస్థి 

యీామర ణశాసన వ కారము జరుగక నాస్వాధీనములోనే యుండవల 

4. 
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యును, "వెనుక వరాభవనంనత్సర్నవె[తమానమున నేకాదళినాడు తెల్ల 
వారుజామున శివ్యన మేతముగా గండకీనదిలో నేను స్నానము చేయు 

చుండగా నాయదృష్టవళమున నాకుదొరకిన సువర్ణ ముఖ సొల్మ గామ 

ములు రెండింటిలోచిన్న ది పూ ర్య్వా(శ మమునందునామూడవ మేన త 

యొక్క నవతికుమూరు డైన నారాయణశర్శకు మేనల్లుడెన గోవింద 
శర్చుయొక్క.. రెంగవయల్లుని తమ్ముడు "కేశభట్టునకు చెందవలయును, 

ఆరెండు సాల గావముములలో చెద్దది యీాయా[శమమందు న్యావీయ 

శిష్యుడును (బ్రహ్మజ్ఞాన నంవన్ను డును లోకమందరుమెచ్చదగిన మహా 

మగలచాడును నగు శంక గానందమునకుం జెందవలయునేగాని మరి. 

యెనరికిని 'జెందంగూడదు, వెనుక వయాగలోగంగాయమున సంగమ 

(న దేశమందు ఒక నాడుమధ్యాహ్నము రెండుజాముల వేళ వేనవికాల 

ములో నేను నాళిష్యులుంగలసి మజ్జి చెట్టు క్రింద గూర్చుండి కొబ్బరి 

చివ్చలతో సీళ్ళుతాగుచుండగా జూచి నాయం దవరిమితభ క్రిగల 
పొడై యొక కుమ్మరి వెంటనే (గొమమునకుంజని నాకునమర్చించినట్టి 

దియు నాకు చిర'కాలమునుండి చల్ల నినీరు దాహము యిచ్చుచున్నట్టి 

దియు నాజా_స్తమున కలం కార మెనట్టిదియు మాడుసారులు నాచేతిలో 

నుండి నేలబడినను వగిలిపోశకయుండినదియున గు మట్టిక మండ లము 

[కొత్తగా నావలననువ ేశముపొంది యిీనడుమ నేనన్యసిం చి నాశాటి 

. ఉదికి యార వేయుచు రాతులు నాపాదము లొత్తి నాకువచారము 

చేయుచు నన్నే దైవమని నమ్ముకున్న 'బాలభారతికి చెందవలయును, 

నాకు (బహ్మృవిద్య్యోవ దేశము వేసిన వరనుగురువులు యూగానందవర 

(బహు స్వాముబచాను పుత్ర వాత్సల్యము చేత శిష్యులందరికం కొన న్న 

క్కువ గారవించి నన్నను[గహించి నాకుదయ వేసినదియు బదరికావన 

మందు పూర్వమాయనకు గంగుడను 'ెంచువాని చేత నీయబడి నదియు 

నాకు మువ్పదినంత్సరములనుండి కూద్చుండుటకు వీటమై వండుకొ 

నుటకు పాన్నువై చలిశాలనుందు కవ్వుకొనుటవు దువ్పటిఅయి 
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యెన్నో విధముల నువ చరించిన దియు (పా
తదగుట చేత నక్క_డక్క

 we | 

నొల్ముగెదు చిన్నచిన్న బొ తృలుగలదియు ఒకనాడు చలినవుంట 

కాగుచుండగా కొంచము చివర యంటుకొనుటచేత కాలినయాన 

వాలుగలిని నదియునగు కృష్ణాజినము, గయలో నేనున్న కాలమున 

నాశరీరములో మిక్కిలి జబ్బు చేయగా నాకుమిక్కి-లి భ డి శ్రద్ధలతో 
మందులిప్పించి వథ్యపానములు సమకూర్చి నకలోవచారములు 

జేసిన వామనశర్శయను (ూాహ్మణుడు (బతికియున్న పఠ్మున ఆయన 

కీయవలయును ఆయన జీవించియుండనివకుమున ఆయన కూమారుని 
గాని వేక ఆయన నంతతివారికిగాని "చెందవలసిన చేగాని 'యన్యా 

(శాంతము గాగూడదు. నాళిష్యలందరు వరస్పర మై తిగలిగి కాశీలో 

కరతలభితుల చేత జీవింనవలయును. చేను సిద్దిపొందిన యనంతర 

మున నాక శేబరమునునాలుగు కుండలుగట్టి పత్వమిదభెట్టి గంగా 

(వవాహాముయొక మధ్యకుదీసి కొనిపోయి యక్క-డ యేటితో 

ముంచి వడిలిశేయవలయును. వై నుదహారించిన నాయాస్థి నాశిష్యు 

లకు నమానముగా నిర్వివాదముగానివృతు, పాతముగా బంచి వెట్టుటకు 

విశ్వేశ్వర స్వామివారి యాలయములో తవస్సుచేసికొనుచున్న నిరా 

పొతృస్వాములవారును. మణికర్ణి శామేత్రమున దిగంబడు డై. మౌన 

' దీతువట్టిన కపాలకుండల స్వాములవారును దశాశ్య మేథ ఘట్టమందు 

యేక పాదముమోద నిలచి ఊర బాహుడై వంచాగ్నమధ్యమందు 

తపస్సు. చేయుచున్న చండినందన స్వాములవారును ధర్శ్మక_ర్శలె 

యుండవలయును, ఇట్టునాయిష్ట వ కారము నాయాస్థివారు వంచి 

చెట్టక పోయినను నాశిష్యులనుభ విం చక పోయినను వారందరు చేవా 

లయము వేని యూరిలోనున్న వారు రజన్వలమైనపిదవ కూతురికి 

వివాహము చేసిన వారు గోమయము సిందించినవారు పొండురోగిని 

జూచినవారు పోయిననరకమునకుబోదురు, ఇదినానమ్మాతిని (వాయిం 

చిన మరణ శొననము, 

"వేదాంత తీర్థ స్వామి బాలు, 

కవ =. 
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ఆడవిల్ల లను గనుఓ చేత దురదృష్టనంతులని చవ్పదగిన కొం 

దబు "వెద్దమష్యులు తమ సూతులకు నంజంధము కుదర్చవలసినదసి 

మమ్ము తరుచుగా నడుగుచుండుట చేతను మాకవ్వుడవమ్వుడు జాబులు 

(వాయుచుండుటచేతను వాకికందబికు స్పష్టముగా చెలియునిమి త్లేము 

మాకు డెరిసిన వివాహాసం బంధము లీ కింద నవిన్తరముగా (వాయు 

చున్నాము, ఈసంబంధములు చేసికోదలచిన వారు పురోహితులను 

బంపి (వథానములు చేసికొననచ్చూను తగవుల తారక బహ్మంగారి 

కుమారుడు సిశ్వనాధము, ఈయనకు వయస్సు వదు నెనిమిది సంవత్స 

రములు ఈయన క్రిందటి సంవత్సరము అయిదవఫారమువరీత తప్పి 

పోయినాడు, వీల్ల వాడు బక్కొవలచగా నల్లగా నుండును. మోది, 

వళ్ళు కొంచెమెత్తుగా నుండును, చిన్నతినముందు బాలపావచిన్నె 

లాంగాా. అనడు శకాల్చినమచచ్చ అగరుబొట్టువ లె మొగముమిోాద 

గనబడుచుండును, -ఈవీల్ల వానికి రు 1116 లు కట్నము "కావల 

యును, వియ్యపు రాలి లాంచనముల [క్రింద "రెండువందల రూపాయ 

లిచ్చి వేయవ లెను, వెండీ చెంబు వెండివ ల్ళెరము బెట్టి కాళ్ళు 

కొడగవ లెను, నాగ వల్లీ నాడు 'వెండ్లికొడుకునకు బరంపురం వట్టువంచ 

లియ్యన లెను, వెండీ వారితో వచ్చినవారి ' కందబుకు బట్టలు చెట్ల 

వలెను. కట్నముసామ్ము సుముహూర్శమునకు బయలు బేటి రాక 

మునుజే వెండ్లికమారుని తండికి చేర వలెను, ఆసామ్ములో నొక 

రూపాయ తిక్కు వై నను మంగళ సూ తము మూ తము ముడివడదు, 

వెండ్లి కమారునికున్న ఆ సి, | 
ఇయమేలూారి'తాలూ'కా చింతలపూడి డివిజన్ లో చిన్నతిడువతి 

కనతల ేష్టమైన భామని యిరవై యొకరములు కలదు, 
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లె "వెగసీలుగుల 'చేనయ్య గారు ఈయ నకుమూరుడు భదయ్య, 

ఈ పెండ్లి కుమారు నకిరువది సంవత్సరము లున్నవి, ఈయన పెద్ద భార్య 

కుమారుడు ఈపిల్ల వానికిద్దర న్న దము లు, డేనయ్యగారి రెండవ భార్యకు 

(వస్తుత మిద్దజు కుమారులుగలరు, తం డిగారికి గ రిణీకము, జీత మెని 

మిదిరూపాయలు వచ్చును, వె న రెండుపందలరూపాయలుదొర కును 

నాలుగై దువందల రూపాంపలు శాములమోదనచ్చును, "దేవయ్య గారి 

వెద్దకుమా రె 'వెండ్లికకొం చె మవ్వూ చేసిరి కాని ఆ యవ్వు బాధించదు, 

ఎందుకనగా భూములు తనఖాయిచ్చినారు ఈపిల్ల వానికి వది హేను 

వందలతాపాయలు కట్నముగావలయును, నగలు వారికి తోచిఎన్ని 

వారు పెట్టుదురు, ఒక్ష వేళ వెట్టకపోయినను బెండ్లి కూతురు వారా 

మాట చు తృగూడదు, వియ్యపుశాలిక అయిదురోజులు అయిదు వె 

శాసులీయవ లెను. అడబడుచుల కరకాసులీయవ లెను, ఈనెం డ్డి వారికి 

మంగళ హశిరతీవ భయము మొదలై నవి మామూళ్లు. లేవు, తాము ఆడ 

చెళ్ళివారీని యింటికి మనుగుడుపునకు వచ్చుటయేగాని, ఆడ వెళ్ళి 

వారిని తమయింటికి మనుగుడుపునకు దీసికొని వెళ్లుట వీరికి సాంవ 

జాయము లేదు, ఈపిల్ల వాడు నల్లగా లావుగా నుండును, 

కి ఆవకతవక అచ్చయ్య గారి క కుమారుడు పిచ్చయ్య, ఇతడు 

జున్వలాగున పొడుగుగా నుండును, ఇతడు నాలుగవఫారము జచువు 

చున్నాడు, ఇతనికి 'వెండ్లి కూతురు వింక్కి.లి చక్కదిడి శావలయును 

ఆపిల్ల చదువుకొన్నది కావలయును, ఊరక చదువుకొన్నంత మూత 

ముననరివడదు, నంగీతము రావలయును, ముందుగా బెండ్లి కొడుకు వెండి 

కూతురును చూచుటకు వచ్చును, ఆవచ్చినప్పుడు పెండ్లి కూతుడుఅతని 

యెదుట పున్తకముచదువన లెను, కొన్నిపాటలుపొడవ "అను, సీగ్గుప డ 

గూడదు, . ఇతినికి కట్నము రొక్క-పూర్వకముగా నక్కటి లేదు 

నాలుగకరముల యానాము వరదవీ.ణ్యకింద సయవ అను, చెండ్లి 

~ 

శ: 
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కొమారుడుకొంచము గిడనగానుండును, బెండ్లి తిరివతిలోనే చేయ 

వలెను, కన్యాప)దాత పెండ్లికొడుకువారికి రానుపోను ఖర్చు లీయ 

నలెను, సీకికి గృహ్మవ వేశము నదన్యము మొదలయినవి ఆనువాయి 

తలులేవు, శా)నణవట్టీలు తెచ్చుట సాంప్రదాయము లేదు, కన్యా 

(పడాన కాలమందు పిల్లకు బాబలతొడుగు; కింద ద 500లు గాని అంత 

కిమ్ముతుగల వస్తువుగానియిచ్చి వేయవ లెను, సెండ్లికమారు నకు మంచి 

యా _స్టిగలదు. బెండమూరులంకలో య £$ ల యీనాము కలదు. 

పజుకుంచేట అవలో య కి0 లు కలదు ఇదిగాక, యీయన మాతా 

మహుని యనంతరమున యెనిమిది యకరముల భూమి కలియును, 

పీనతేం| డీ గారికి పిల్లలు "లేకపోవుట చేత ఆయన ఆ స్థియంతయు స్య 

నే నచ్చును, ఇదిగాక యాయన అన్నువ్మావద్ద వాల డబ్బున్నది, 

అదంతయు సీయన శే యిచ్చును, చెండి వారికి నన్న బియ్యము అన్నము 

వండించి కూరలు విండివంటలు నేకితో చేయించవ లను, 

4, ఆశల అంబయ్య గారి రెండవక్ోొడుకు గంగయ్య. ఈయనకు 

కట్నమక్క-ర లేదు, వీల యొనిమబేండ చెననునశే, 'మెట్రిక్యు లేవను 
య లి మా 

నసులో చమువుకొనుచున్నాడు. ఈయన బియల్ నరీకవరకళుచదువు 
కొనుటకు మామగారు మధ్యవ రు భృలవద్ద నాలుగువేల రూపాయలు 
నిలువయుం చన ఇను, 'వెండ్లి కుమా? లకు “'సేయిరాపాయలనగణలు తండి 

యే నెట్టుకొనవ లెను, ఉభయకద్చులు వెట్టి పెండ్లి జేయన లెను, వెండి 
కిక వ “యోాణపు ఖర్చులలో నొకటిమా తమాయవ లెను, బోగము 

CN 

మెళము తీవ్పక్ సెట్టవ లెను, చానికర్చులు క న్యావ) దాత యేయిచ్చు 

కొనన కోను, 

ోత్రల్ర గోపాలరావు, ఈయన వియల్ చదున్ర చున్నాడు, 
కండే చేడు. ఈయనకు 'ద్వితీయవి వాహము, ఈయన రెండవతర గతి శ్లీడరీ 
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చేయుచున్నాడు, వయసు 30 ఈయన. సంఘసంస్క- రయగుట"తే 

కట్నమడుగడుగాని తల్లి గారయొక్కయు, అన్న గారియొక్ష్మ యు 

బలవంతము చేత 'మెంతో అయిష్ట్రంమోద విధిచేశ .కట్నుము యిచ్చే 

వారి వీల్లనే చేసుకుందురు, కట్న "మెంతయిచ్చినను పుచ్చుకొందురు 

గాని -వేయిరూపాయయలకు తక్కు.న యూాయగూాడదు. ఈ నంబంథ 

మునుగూర్చి యేది మాటలాడ దలచుకొన్నను నిండి కునారుసి 
య 

అన్న గారితోనేగాని పెండ్లి కుమారుచితో మాటలావణూపడు. 

అ మ్ల లాలా 

వో ట్ట శ తిరుగుట 

(జంబు శేశ్వ రావుగారు, చిదం బరరానుగారు (వ వేశించుచున్నా
రు] 

జంబు చిదంబర రాన్సుగారూ | మనమిద్దణి మే'నెళ్
ళి వోట్లడు 

గుట బాగుండదు, వోటర్ల కంటికి నదరుగానుండే డేటు విలపిలబాకు చు 

వధిమంది వెళ్ళవ లెను. ఈవోటర్ల సంగతి మోస తెలియదు వీళ్ళు 

మూయ లెటుగనివాళ్ళు మనము ఏళ్ళను మాటలుచెప్సి టొ శిష్ట వేసి 

వోట్లు నంపొదింవ వలెను, ఈవరియాయము నాతో మోారుండి ఓడు 

లన్ని చూచి, ఇంకొకవూటు యె లెక్ట నుకోనము మోరు (ప్రయత్నము 

చేయండి, ఇదిగో ఈయిల్లు రాన చంద్రయ్య గాడిది
, ఈయన "పెద్ద 

(బాహ్మణుడు, లోవలకురండి, (అని లోవలికి వెళ్ళి) రామచం
 వయ 

గారూ (అని పిలుచును) 

రాను (వచ్చి) అయ్యా దయచేయండి, తమరు రావడం 

వల్ల నాగృహము పొవన మైనది, ఏమి నెలను, 

౧ 
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జంబు... ఈమునిసివల్ యొలెక్ష నుగాదండివచ్చినది. కొందరు 

కుజ్జవాళ్ళు నేను పాతవాడనగుట చేత "పనికిరాని చవ్ప్వుచున్నారు. 
వాతేచింత కాయవచ్చడి, పాత యుసిరి కాయవ చ్చడి వథ్యమునకు వనికి 

వచ్చే యెంతో యువకారము జేసిన క్షు పాత వాళ్ళుకూడా చాలావనికి 
వస్తారని నా ఖ్లెరుగరు, ' 

రామ.___నరి నరి యెంతమాట వాళ్ళకూత ల శేవి, నేను తమ 
"సెలవ్మువకారం నడ చుకొంటాను 

జంబు. సశేగాని మో వెద్దళ్య్చాయి యివ్వుడు ఏమివేస్తూన్నా 

డండీ, వనిపాట లేమైనా నున్నవా? | 

రాము... ఏమోవని బేదండి, అధికారుల అన్ను గవాం లేదు, 

జంబు... అయ్య యో! నాతో యెందుకు చెవ్చ "లేదండి ! 

ఈమధ్య మూడుసనులు కాళీవచ్చినవి మనవా ల్ఫెవరు లేక పోవడం 
చేత ఆవనులు వై వాళ్ళకిస్పించినాను ఎంతపొర ఇూటు చేసినారండి, 

మో వాడినంగతి నాతో చెవ్పవద్దూ ఇవ్వే నామించిపోయినది లేదు. 
ఒక గుమస్తావని శాళీయున్నది. మిావాడిచేత తతణందరఖాస్తు 

పంపించండి నేను చృేదయం చే స్టేను గారివద్దకు వెళ్ళి మాట్టాడి 

మోాకుజ్ల్ణ వానికి యిప్పిసాను, మావంటిపాత వాళ్ళున్నందువల్ల యివే 

లాభాలు, ఇవ్చటివాళ్ళు మోమొగ మేచూడరు దరఖాస్తు వెట్టించండి, 

మేము నెలను పుచ్చుకుంటాము, 

'రావు.._చిత్తము, మా పిల్లవాడు మోవిల్ల వాదే, 

' జంబు---నం'బేహూ మేమి (అని వీధిలోనికి వచ్చును.) 

చిదం _ . (కొంతదూరమునడిచి) వమండి గుమాసావనులు 

మునిసివల్' ఆఫీసులో యేమో కాళీ లేనట్టున్నాయి. పీరిపిల్ల వానిని దర 

ఖాస్తు వెట్టుమున్నా రెందుకు, 

జంబు కాళీ లేదన్నమాట "నేనెజుగ నటయ్యా, ఎలెక్ట నంశే 

యేమిటి? ఈలాటి గమ్మత్తు లే, ఈయెజిమోాద యోీ|(బాహ్మాడు మనకు 
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తప్పకుండా వోటు'వేస్తాడు, ఎలెక్టనుఅయిన దాక యీయాశ వెడ 
తాను, ఆ తరువాత నావరుగందుకోముంటాను, 

చిడం.__ఎ అెక్ష ను చ్మితములు మిక్కి లియద్భుతము గానున్నవి 

మోడుసాతోత్తు కలిపురుషులంకచవారండి, 

జంబు... ఇవినాయేకేరోజులు రండీ యిదిగో గంగరాజుగారి 

యింటికేడ్షదాము, ఈయన చెద్దకోముటి, 

గంగ_.(ఎదుదగావచ్చి డయ చేయండి జంబు కేశ్యర(రావు 

గారు ఎలక్ట నుకోనమే వచ్చా రాయేమిటి, 

జంబు...._.మిమ్మలిని నేను వోటడగడానికి వస్తానా; మిమ్ము 

కూడా వోటడిగి తే యింక నాయెలెక్ట నందుకు * సూర్యుడు వడనుట 

పొడిచినా మోరునాకు వోటివ్యక మానరని. నాకు తెలుసును, ఈ 
చృతంచరచినారండి తిరువులరావ్రుగారు నాకువ్యతి రేక ముగా కొన్ఫి 

లుకువనికి దరఖాస్తు పెట్టినారు, ఆయనకు 10 వోట్లు వచ్చేను 11 ఓట్లు 

వచ్చేను అంతకన్న ఎక్కు న రావు, 

గంగ __ అన్రనండీ! ఆయన నెన లెజుంగుదురు ? కాకపోయినా 

తమయిది తమనంగతి యెవరికి బెలియదు ! 

జంబు... తిరుమలరావ్రగారు (వతిచోటికి వెళ్ళి మాకోమట్లను 
అడ్డమైన తిట్లుపిడుతూ న్నారు, ఎందుకో "తెలుసునా? మిరందరునాకు 

వోట్లిస్తున్నారని, అయి శే నేమి లెండి యెక్క. డకు వెళ్ళి తె అక్కడ నలు 

గురు చీచీఅంటున్నావ. అతనిముగముచూచి వోట్లి చ్చేవారెవరండి! 

మోకువేే నేచెవ్చనక్క_ర లేదు. న న్నేర్చర చుకుంకే నేను మీరావార్ల 

లోనికిరాను అరుగులు పెంచుకోండి, చమూరులు పెంచుకోండి; చేను 

చూడను కోరినయువ కార మల్లా చేస్తాను, వాళ్ళయి శే కోతికికాబ్బి3 

కాయదొరికినట్ల న్తవూానం వార్డులో తిరుగుతూంటారు. 
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గంగ__అన్నీ నే నెరుగుదును, నేను తవ్పకుండా తమశే 

యిస్తాను, అయి కేవారొచ్చిన పుడు కూడాన"ే మోకేయిస్తాను, 

“వెళ ఛండంటానుగాని, ఆమా టలుమిారు నమ్మవద్దు. ఏలాగైనా వోటు 

మోకివ్వుడం (వభానంక దాండీ ఎన్నినూటలై తే నెందుకు ! 

జంబు -_ నెరే ఆలాగే ఇవ్పవచ్చును, నోటుమా[తము నాకి 

య్యండి "మేము వెళ్ళుతున్నాము (అని పోవును.) 

గంగ (కొం చముసాగనంపి) చిత్తము నేను సెలవుపుచ్చుకుం 

టాను, మిారెవ లెన్ని చెప్పినా మరొకలాగ నుకోవద్దు (అని వెళ్ళును.) 

చిదం .. తిదమలరావు కోమట్లనుతిడుతూన్నా డా యేమిటండి 

జంబు తిట్టడం లేదు తిమ్మడం లేదు, ఈడాబుడావి తేనేగాని 

వీళ్ళకున సాళంఅంటి తిరు నుల రావుగారిమోద కోవమురాదు, నీకు కీసా 

బాసాతెలియదు. ఈ చమత్కా.రాలన్నీ జరిగి లేనేకాని యెలెక్షను 

కాదురండి, యీలాగునరండినాగ రాజింటికి వెళ్ళు దాము, ఈతడుక మ్మ 

పొడు వినికి వవంచవ్యవ హోర మే "తెలియదు, (గుమ్ముములోనికి వెళ్ళి) 

నాగరాజూ, , ' 

నాగ __ (నచ్చి) చిత్తం చాబయ్యా ! వలిన వారు దయచేశా 

"ఎందుకండి ? 

జంబు... నీకువోటుంది. అది మాకివ్యాలి. 

సాగ... చిత్తం. ముంచీబుగొరు యొల్లా వల్క-మంకే ఆలాగు 

వలుకుతానండి తమచి త్త మెల్లాగో ఆలాగే చేస్తానండి, 

జంబు నే మాకిస్తానని అవతలవారికిచ్చానం యట్ నీవని 

వడతాం ఎవరికిచ్చింది మాకు తప్పక తెలుస్తుంది, ఈకవర్గన్ని టిని 

కోలక్షరుగారు విప్పిమాచి' యెవరు యివరికి వేశారో తెలియ జేయవల. 

సినదని గామముననబుదగ్గరకు చేశ్చునుదగ్గరకు వంపుతాఠు, మొదట 

రహాన్యంగా వేసినా చివర తెలియకపోవు, కాబట్టి కవడ్డార్ 
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నాగ..అయితే యీకవథ్ల మళ్ళీ మోదగ్గర కొత్తాయాండి, 
అవతలవోరు మొన్నవొచ్చి కవశెవ్యరుచూడరు, కలకి శేరు క చేరో 
రాశచ్చాంగా వుంటాయని "చెప్పా రేముండి 

జంబు. చూశారా యెల్లాంటి అబడ్డాలు 'చవ్ప్వుతూన్నారో 

వాళ్ళు తమఅవనరం కోడుపుకొని సీకొంవ_ తీయడానికి అల్లాంటి 

మాటలు ఇచుపుతున్నారు అయితే సీయింటికి వన్నెంత ? 

నాగ_ఆజురూపాయ 'బేశారుండి, 

జంబు అర్జీ "వెట్టుత గ్లిస్తాము, పాషమునీకింత న న్నెక్కు.'వే 

మిటి, 

నాగ. చిత్తము. చిత్తము బాబయ్య ఈయువ కారము 

చేయించుండి, | 

జంబు సరే ఇకసీవు వెళ్ళు, (అని వానినిబంపితొను 

వెళ్ళును.) 

చిదం వన్ను'లుక ట్టి యివృటికి శెండేండ్లయినదిగ దా { 

ఇవ్వుడు వన్నులు తగ్గిస్తారా | 

జంబు...-నీవెక్కుడో శుద వై. దికి లాగున్నావు, ధవ్పుడు 

పన్ను లుకొట్లి వేయుటకు. ఏలు శేదన్నే మాట నాకు తెలియక పో లేదు. 

ఏడిని టోపీవేయుటకు యిచేమార్హం, మరొకటి వీడివద్ద వనికి రాదు, 

ఎలెక్షను అయినతరువాత పీడివనీ లభాయిలు దిశోయిలు అన్న 

మాట యెటుసదును నజే యీవేళకు తిరగడం చాలును, ఇంటికీ 

'వెడదామురండి. మరు నాసిషయమై చాలా ససిచేస్తూన్నారు 

గనుక మికు కొన్నిసంగ తులు చెప్పుచున్నాను వినండి, అవతల 

వాళ్ళమిాద కావలసినన్ని చెడ్డ వాడుకలు వెయ్యవ లెను, ఎలెక్ష్మ ను 

రోజున మనకు వోటువేశే కాడిని వెయ్యని వాడిని కూడా కె గలం చు 

కొని లోవలికి తీసుకు వెళ్ళన లెను అందువలన అందు ఏళ్ళ వాళ్ళే 

యని తక్కి-నవోటర్లకు తోచును, ఆరోజున మనవారు వదిమండి 

మునిసివల్ ఆఫీసు, “మొదలు బజారు దాకా మధ్యమధ్య రోడ్డువిాద 



నిలుచుండి జంబు కేశ్వ రావుగారికి అవుతుంది. తిరువుల రాన్రగాకి 

ఫొక్కవోమైన రావడంలేదు. అని నచ్చేపోయే వాళ్ళతో చెవ్వు 
చుండవ లెను, అలాగున చెవ్పడంవల్ల మొదట వాళ్ళకు వేయదలచు 
కొని వచ్చిన వాళ్ళుకూడా. యీ దొంగ వాడుక నమ్మి ఒకప్పుడు 

మనకు వేయగలరు ఓటర్ల లో వాలమంది మంచి ఆలోచన గల 

వాళ్ళు కారు, మాయమాటలు వొంగవాడుకలు నమ్మి బందలోవడి 

పోదురు, ఇవియేకావు. ఇంకా వాలానంగతులున్నాయి. అవియన్ని 

(కొమ్మక్రనుముగా చెపు తాను, (వస్తుతం పోదాము రండి, 

(అని యిద్దజు సిమ్మ-9మింతురు) 

నం fmm 

రెండ వరంగము 

(అపుడు మాధవరావుగారు ప వేశించుచున్నారు,) 

మాధ__-ఏమండోయి శేశవాచాత్యులగారు మావోలు మూ 

తిరుములరావుగారి కిప్పించవ లెను, మావతము న్యాయవవీనునిమోకు 

తెలుసునుగదా ! | 

శేశ__చి త్రము, తీరుములరావుగారుకూడ ఇదివరకు రెండు 

సారులువచ్చి సెలపిచ్చినారండి, మిావవతము న్యాయవతమన్నమాట 
మయొబుగసదును, మారు సధద్నలన్నమాట యెబుగుదును, కాని 

నాకిందులో ఒక చాధయున్నది, మా (వతివములలో కొందరు చెడ్డ 

వాళ్ళున్నారు, వాళ ళ్ళు నోటివ్యకపో తే -ఈఏధిలో నిలవడానిశే వలు 

"లేదు, నా యింటిమింద రాళ్లు వేస్తారు, మా అడ వాళ్ళను ఏథివెంట 

సడవనియ్యరు. చేను గృవాస్థధర్శిముగా మోతో ఉన్న య దార్థస్థితి 

మనవిచేసుకొంటూన్నాను. కాబట్టి నన్ను తమించి వదిలి చేయండి, 

హూారుయోగ్యులు గనుక మాతో నిజము ఇెవ్వుకుం కే మోరు వదిలి 
చేస్తారని నాకు ఖైర్యమున్నది, 
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మూధ___న శే యీ విషయములో మిమ్ము నేను బాధ పెట్టను, 

(అని కొంతదూరము వెళ్ళి) వవుండోయి. రాజరత్నంగారు మారు 

మాకు న్యతిరేకముగా వని వేస్తూన్నారని "తెలిసినది, 

వ్యతి శేకముగా యీంచేస్తున్నా నండి, 

నూధథ-_._అవతలవతుమున మోారు తిరుగుతున్నారటగ దా, 

రాజీ __తిఃగి కేచేమండి నా వోటు మో శేయిస్తాను, 

మాధ=_మాకు వోటివ్యవద్దని అందరితో... ఇవ్వుచున్నారట 
గాదూ ? 

రాజ... చెపి తేనేమండి నా నోటు మోకిస్తాను. 

మాధ.___వారినామి నేషనుమోదకూడా మారు దస్క-తు చేసి 

నారట గాదండీ ! 

రాజ... చే స్తేనేమండి వోటు మిాకియ్యదల చు కొన్న పుడు? 

మాధ అన్నిపనులు వారికిచేసి వోటు మాకిస్తామని చెపితే 
యేమినమ్ముకము కోలుగుతుందండీ, 

రాజ క లగకపో తే నేనేమి చెయ్యనండి ! వారి ముగమా 

టమువల్ల ఆలాగున తీరగనలసివచ్చినది, కావలి స్తే యీ'వేళ మాటో 

గూడ తిరుగు తాను, 

మాధ.___ఇద్దటితోను తీర గడంవల్ల యేమో లాభము లేదు, 

ఎనరికిని నమ్మక ముండ జు, మునివీ యువోబకవవమున ఉంచే మరి 

యాదగా నుండునుగాని యిటొక కాలు అటొక కాలు శెట్టి మనసులో 

ఒకమాట = చ కొకమాట కలిగియుండడం కేనలం అప్రశ స్తం, కాబట్టి 

మి రాలోచించుకొని మా యిష్ట్రమువ చచ్చినట్టు చేయండి, (అని కొంత 

దూరం వెళ్ళ) గంగ రాజుగారూ r నను మింకోననే వస్తూన్నాను, 

వోటుమాట యీమిచేసినారు ? 
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గంగ__నావోటు తేమజేయని యిదివర కే మనవిచేయ లేదు? 

అవతలవారు వచ్చినవ్వుడూరి శే వారికి తప్పకుండా యిస్తానని అంటూ 

వుంటానుకాని ఆంతర్యంలో మాటయీమిటనగా, నావోటు మోది, 

మాధ -=. మొన్న జంబు కేశ్వర రావుగారు వచ్చినవ్వుడు వారి 

తోను యీలాగునే చెప్పినారట, 

గంగ చెపి తేనేమండి నూరుమాటలు చెపుతాము, అవన్నీ 

మోకు "లెక్క యెందుకు, (క్రియా సంగతి కవూయిషు చూచుకో 

వాలి కాని, 

మూధ___ననే! మామాట నమ్ముకుంటాము, చేపుదయము 

తక్కి-నవాళ్ళను తీసికొని మళ్ళీవస్తాము, (అని వెళ్ళును.) 

ఆవాలు. లాలా 

యమధర్మరాజుకచ్చేరి 

(యమధర్మరాజు. చిత్రగు ప్పుడు (బ వేశించుచున్నాడు,) 

యమ సీవ్ర 
_ వవోకొన్ని థర సం చేహములన డుగదలచి నావద్దకు వచ్చితివి, అవ్వుడు 

చేను నారదవముసోమునితో మా+4 ట్రాడుచుండుటబే తీరుబడి లేకపోయి 

నది. ఇవ్వూడు తీరిక గానున్నది, 'అడగవచ్చును 

చిత్ర. చిత్తము, ఇదిగో అడుగుచున్నాను, భూలోకములో 

హిందూ దేశమందు మునిసిఫల్ కౌన్సిలులోను తాలూకా డిస్టి?క్టు 

బోర్జులలోను నభికులగుటకు చాలమంది దరఖాస్తులు చేసి వోటర్ల వ 

ద్దు వెళ్ళి వోట్లుయిమ్ముని (బతిమాలుచున్నారు. వోటన్ల యెవరువ 

చ్చిన చారి కే యిస్తామని దరఖా స్తుచారులందరికిగూడ నమ క ముపుట్ట 
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బలుకోటయేగాక చేతిలో చేయివేసి తల్లినర్హన, అమ్మతోడు బాబు 

తోడు గాయ తీసావీ,, చండాలుడేసరి నాబిడ్ణలతో జేసరిఆన్నం సాకీ 

రామ'దేవుడిపా దాలుసాకీ, చైవసాత్నీ మోపాదాలతోజేనర, అని 

వొట్లువెట్టుకొని భాగవతము భారతీము రామాయణము. నె_త్తిమాద 

పెట్టుకొని [పమాణములు చేసి తాము చేసిన [ప్రమాణములు దప్పి మరి 

యొకలాగున న_ర్తించుచున్నారు, "వనుక ధర్మరాజు ““అశ్వ్థైమ 

పాతఃకుంజర 8౪ అని ఒక్క- అబద్ధము ఆడినందులకే ఆయనకు యమ 

లోకదర్శన మయినదిగ దా, ఇప్పుడు ఈఘోరమైన (వమాణములు 

వేసి తప్పిన యామహోనుభావులకు యేమినరక మేర్ప్చర చినారోనాకు 

తెలియకున్నది, ఒక్కొె-క్కవోటరు యిద్దరు దరఖాస్తు దారులవద్ద [వతి 

దినము చేయుచున్న (వమాణములు పెట్టుకొను చున్న వొట్లు బాయ 

. లేక మాచేతులుమాగుమాస్తాల చేతులువడిపోవుచున్న వి. ఒక్కొక్క 

యులెక్ష నుకు ఒకొొ-క్క_వోటరు నాలుగుమాడువందల పరియాయము 

తైన (బమాణము చేయును, ఈ [(వమాణములకి పాటియున్నదా 

లేదా? ఉన్నవతమున యేనరకములో వీరిని వేయవలసినది. కొందరు 

వోటర్లు యిదివర శే చచ్చిపోయి (బతికివచ్చియున్నారు. 

యమ._ఇది' గొన్న గడ్డువశ్న యే ఇందుకు పాతనరకము 

లేవియు బనికివచ్చునని నాకుదోచుట లేదు, వోటర్లు చేయునట్టి ఘేర 

(వమాణములు వినువారికి మిక్కి-లి భయంకరముగానున్నది, అట్టివి 

తప్పినందున యేదైనా [కొ_త్తనరక మొకటి ప ల్యేకముగాపీరి కేర్పర 

చవలసినదసి (బ్రహ్మ విష్టు మహేశ్వడలతో చేను మూటా జెదను ? 

అంతవరకు పీరిని, అబద్ధములాడినట్టి వారిని వంపించే నరకములోనికి 

వంపు చుండవ అను, 

చిత___వోట్లు వేయవలసినపిధముగా 'పషెళ్తులలో వేయక యొత్తు 

కొని వచ్చినటువంటివారు దొంగతనము చేసినవార గుదురా లేదా ? 



178 ప్రహసనములు 

ఇది డొ న్ని కాదుగనుక దొంగతనము కావని క కొందర నుచున్నారు, మూ 

యగు. అని | తనక నొ నొంగతిన మేయగును, అట్టివాడు వోట్ల 

దొంగలు, ఆ స్పిదొంగీలిం చుటయొక్క కే దొంగతనము కాదు. దురు 

ధైేశములో వది యొత్తుకుపోయివను అది దోంగ తిన మేయగును 

చి త__ వోటు. వోటువేసినందుకు డరఖాస్తుదారులవడ పు 
లం అజ nmr 

చ్యకొనుఐటి సాము బహుమాన ముల | కిందికి వచ్చునా! 
న్ లు ణీ & . 

యమ=అవి బహుమాన నులు కొను, లంచము లే. చారం 

దరు మనలోకమునకువచ్చినవ్వుడు లంచములు పుచ్ప్చుళొన్నవారిని 

విచారించిన క్షు మనము విచారింవవలయును, 

(అంతట బ్రద్దలు యమదూతలు చచ్చిపోయిన ఒక 

వోటరును తీసికొనివచ్చు చున్నారు) 

యమ. ఎవడురా ఫీడు? 

దూ తేట ష్డొక _్రాహ్నణుడంి ste 

చి తే_.ఏడుకరా ణా ఒక నోటరేనండి, 

యమ. వీడి పాతరి-కా్టు తీయించండి, 

చిత... నెనకటిదంతో వాసి సిద్దముగానే యుంచినొము. 

కొ త్త తగా యిీిమధ్య జరిగిన మెళెక్రనులో జరిగిన దుర్భారములు 
బె శం 

మతము ఆవన్హై వేయ లేదు, చిళాలోమ్య కము జేర్చినాము: 

యమ. మొన్నటి యెలతునులో నీవేమి దుర్భార్గములు చేసి 
జ జా? నావయ్యా (బాహ్మణు డా? ॥ 

(బాహ్మ (గజగజ వణకుచు) అంతా చెబు తాను మహా 

భూ! భూలోకములో నార హన్యము దాగిసది కాని యేలినవారినద్ద 

దాగ దుక డా, చేను నావ్టు దరఖాస్తు ద *రులకిద్దరికిగూడ యిస్తానని 

వాగ్దానము చేసినాను, నన్ను గమ్మ శే మో యనుభయముచేత యిద్దరి 
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వద్ద (వమాణములుచవేసినాను, కాని మనసులో న్యాయవతము 

వారికే యిన్యవలయునని తలంచితిని, కాని అంతలో నాకొక్షచిక్కు 

తటస్థించినది, "నేను సాలుగునంవత్చ్సర ములనుండి యొక వాకలిచా నిని 

యుంచుకొన్నాను, ఒక నాడురా తి దానియింట్లో నేనుండగా ఒక 

దుర్మార్గుడు తాగివచ్చి ఉతగ యత్మి తలుపుదీసి దానిని నన్ను వావ 

. గొట్టినాడు. ఆ కిందిరోజున యీవాకలిది. వానినేమోూ తిట్టినదట, 

అందుకోనము వాడీవసి జేసినాడు, ఆర్మాతి వాడు మమ్ముల నిద్దణను 

తన్ని అంతటితో తృ ప్తిపొందక నన్ను ఏథిలోనికి లాగుకొనివచ్చు 

టకు (వయత్నముచేయగా నేను వాని రెండుకాళ్ళు పట్టుకొని నా 

వరువు బయట పెట్టవద్దని | బతిమాలుకొొంటిని, 'వానిసేరు గురయ్య, 

_ఈయెలెక్టనులో అవతలివతమువారు, ఆగురయ్యను నావద్దకు వంపి 

నారు, వాడు నా దగ్గరకువచ్చి నీనోటు నేను చెప్పినట్లు యిస్తేనే 

యిఇ్బావు: తేకపో తె సీబుజ్ఞప గులగొట్రి వేస్తానని అన్నాడు. అందు 

"చేత అలాయిచ్చినాను, 

చిత___నీవు ఉంచుకొన్నది పుంగలివని 'లక్కలలో (నాసి 

యున్నది, వాక లిదని చప్పి నావు, సీవు మావద్దకూడా ఆబజ్ఞాలాడ 

దలచుకొన్నా వా! సీనూటలు నమ్మి మోన పోవుటకు మేము మునిసి 

వల్ దరఖాస్తుడారులముకాము , 

(బ్రాహ్మ లేధు వ మహ్నవభూ! పొర చాటు వేత చెప్పి నాను, 

యమ=_చి త గుస్తు డా పీడినంగతి శేపు విచారణచేయ 

వచ్చును, ఏడి నవతలకు వంపినేయండి, వీడుకూడా కొత్త తనరక 

ములో జేయవలసిన వాడే, (అని వంపి చేయుదురు) (అవ్వడు మరి 

యిద్దరు దూతలు మజీయొక వోటరును తీనకొని వచ్చుచున్నారు, ) 

చి త్రీ జవడురా? 

దూతలు.__ఏడొ క నోటరండి, 
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యమ-_--చిత్రగుప్తుడా! వీడీ యులెక్టనులోచేసిన చిత్ర మేమి 
ఈకోయి? | 

చిత... వాడిచేత నే చెప్పి స్తానుండండి, చెవృవోయి, 

వోటరు-నేను చేసిన "వెనుకటిపావములన్నీ మోక జాపిశే 

కడా? చేను ఎళెక్ష నులో ఒకోవడ్ము వారితరపున దిరిగి వోటు 

"రెండనవతము వారికిచ్చితిని, ఇట్లుచేయుటకు కారణమేమనగా చిట్ట 

చివర యెొలెక్టను నమయమునకు ెండవసతమువారు. నాబౌకీదార్ల 

చేత నామోాద వ్యాజ్యములు వేయించి వారంట్లు తెప్పిసామని జెద 

రించినాళు, అందుచేత నేనట్లు చేయనలసివచ్చినది. 

యమ పావము వీడు వరువునష్టమగునన్న భయము నేత 

చేసినాడు. కాబట్టి వీడికంత ఘోరమైనళిత విధింనగూడదు. 

చిత__ఇగిగో మనదూతలు ఇంకొకనిని దీసికొని వచ్చు 

చున్నారు, వీడికి యెలెక్ట నులో ఒకవతీమువాదడ కడుపునిండా 

సారాపోయించగా (ఆగి వొళ్ళు తెలియక తాను వోటు వెయ్యదలచు 

కొన్నవారికి వేయ లేకపోవడ మేగాకుండా అతి (తాగుడువల్ల గొంతు 

కార్చుకొనిపోయి అఆర్మాత్రియే చచ్చినాడు, ' 

యమ.....వీడికిప్పటిక్తైనా వొళ్ళు తెలిసినదాతేదా? వీడు మన 

తోగూడ స్మారకము తెలియక మాట్లాడుతాడేమో చూడండి 

భూాలోకంలోనిపొ యవులోకంలోకి వచ్చినా దిగదూ. వీడిని సారా 

౫సూనలో నానేసినట్టు తోస్తుంది, 

చిత్ర=--వీడిని శేపువిణారించవ చచ్చును లెండి, ఒశే వీడిని తీసి 

కొని పొండిరా, 

(అని అందజను వంపి వేయుదురు) 

(అందరు నిష్క- )మించుచున్నారు) 

rr) 



రెండవరంగము 

[యనుధర్శ'రాజు చిత గుప్తు(డు (వవేశించుచున్నారు,] 

యము._చి త గుప్తుణా! భూలోకములో జరుగుచున్న యెల 

క్షు చిత్రములు, ఇంకా వినవలెనని కుతూహాలమున్న ది, వున 

లోకమునకువచ్చిన నోటర్లింకా యెవరైనా ఉన్నారా? 

చ్మిత___వాళ్ళు రాకపోయినా మన లెక్క.లనుబట్టిదూచి నంత 

సింవవచ్చునుగాని వాళ్ళుకూడా చాలమంది వచ్చినారు, మన దూత 

లవ్వుజే 'యే జెనమంగడుగురను. దీసికొనివచ్చినారు, వాళ్ళు చేసిన 

చిత్రములు హాళ్ళు నోళ్ళనుండే వినవచ్చును. ఎవడురా అక్కడ | 

ఏలిన వారివద్దకు, ఆ వోటర్ల నొక్కొకరినే తీసికొనిరండి, 

యమదూత చి తము బాబూ! ఇదిగో వీడొక మునలి ఫోట 
రండి. ఓరీ. సీకథ చప్పరా మీలినవారు వింటారు. 

తి, వోటరు.. చెప్పుచున్నాను, వినండి. బాబయ్యా. నాపేరు 

గోవయ్య, మా వార్డు వోటర్ల జాబితాలో పొవయ్య అనే నునిపి చే 

వోటరుగా వేయబడియున్న ది, ఒక వశమువారు నాకు నరహోసామ్మిచ్చి 

అవతలవతుం తిరిగిపోకుండా ర్మాతి నాలుగు జాములు నన్నొక గదిలో 

చెట్టి తాళమువేసి నావేరే పావయ్య అనిపించి నాచేత వోటు 

"వేయించినారు, వయ్య అదివర శే చచ్చిపోయి వ దేళ్ళయినదట, నీ 

"పేరు గోవయ్య కాదాయని యెవరో యొక రడుగగా నేను ఖంగారు 

వడక యెంతో ధైర్యముతో చేను పొవయ్య నేయని జవాబు చెప్పితిని, 

యమ-_నీవు నిజముగా పావయ్యవేరా ? సీమొగమున పొవ 

ములు (నేలాడుచున్నవి. చిత గుప్తుండా! యితర పావములమాట తరు 

వాత' విచారిం చెదముగాని ముందుగా యాదోషమునకు శిథీంతము. 

'బ్రనువరూపాయలు నాలుగు యుజ్జగా గాల్బీ వీని చేతిలో బెట్టండి, 



1862 వహాసననములు 

వోటరు.... బాబో, బాబూ తమించండి తమించండి, 

(అని యేడ్చును) 

యమదూత___వడనకు నడు, (అని గంటుకొనిపోన్రను.) 

చిత -_నురొకనిని వంపించండి, 

యమదూత.__వీడు నుజియొక వోటరండి. చెవ్పవయ్యా నీ 

నంగతి, 

4 వోటరు..చీ త్ర ము మహావభూ | వలినవారిని చూ చే 

భయ మేస్తూంది, భర్ష ప్రభోవులు బహు కుటుంబీకుడ నగుట చే కడుపు 

కక్కు_రితి గలిగి చేయరాని పనుల చేసినాను. రఖ్నీంచండి, 

చి త__రతణశకేమి లే. కథ కానీ, 

వోటరు.___చిత్తం మహాప్రభూ! నేను యెలక్ష ను నచ్చినప్పుడు 

(వతి పరియాయము క కొంత సొమ్ము నంపాదించే యలనాటుగలిగియు 

న్నాను కొన్నివరియాయములు, ఇద్దజిదగ్గ రా పుచ్చుకోవడంఅల వాటు 

గలదు, ఈమధ్య జరిగిన యెలెక్స నులలో ఒక వవీము వాడువచ్చి అడిగి 

నవ్వుడు అవతల వారు నాలుగురూపాయలిస్తాన న్నాగు, మో లేమియిస్తా 

రని యడెగిషిని, వా రాజురూపాయ లిస్తామని చెప్పిరి, అవ్వుడు రెండవ 

వారి వద్దకు నెళ్ళి వా రాజిస్తామన్నారు, మో లేమిస్తారని యడిగితిని, 

వారు ఎనిమిదిరూపాయ లిస్తామనిరి. ఆసంగతి మొదటివారితో చెవ్పగా 
వాడు వది రూపాయ లిస్తామనిరి, ఈ [వకారం పోటీలు వట్టి నా 

వోటుకు ధర యెక్కి-ం౦చి మొదటివారి దగ్గర వదిగూపాయలు రెండవ 

వారిదగ్గర యొనిమిదిరూపాయలు పుచ్చుకొని వోటు వేస్తానని యిద్దజి 

దగ్గర (వమాణము చేసి చివర కిద్దరకు వోటు, ఉవయోగం లేకుండా 

అడ్డంగా నాలుగుగీతలుగీసీ కాగితము నె్టైలో చేసి సివచ్చితిని, "వనుక 

నొక వరియాయము నా మోద రెండు ముల వారికి నమ్మకం 

బేక యిద్దజుంగూడ చెరిరెండు రూసాయలును న నా చేతిలో బెట్టి ఊళ్ళొ 
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"లేకుండా పొమ్మన్నారు. ఈ వ కారం యెలెక్ష నులు వండుగులు 

మోన్త్సరుగా యెంచుకొని యింతడబ్బు గుంజుగుంటూా ఉంజేవాడను, 

యమ... గడుసువనమనగా నీదిరా ఏీలై తే నీవు మమ్ముబను 
"నాడ టోపీ చెట్టగలవాడవే ! ఏడి సంగతి, ఆలోచించవోయి చిత్ర 

గుప్పు జా, | 

చిత -_ఏడి ఒంటినిండా చింతనివ్వులన లె కాలిన యినువ 

రూపాయలు చెట్టండి, తీపికొనిపాండి, 

వోటలు._. అయ్యా! ఇంతవరకు వచ్చునని యెజుగక చేసినాను 

బాబూ, (అని వడ్చుచుబోవును.) 

యమదూత ... ఇదిగో యీ మవోనుభానుడింకొక వోటరండి, 

వీనికథ మతే చిత్రమండి. చెప్పవయ్యా, 

స. వోటరు.__నాొ చితకథ చిత్తగించండి, చేసిన పానము 

చెప్పిన పోవును. మా యూరిలో బోగముదాని నుంచుకొన్న వాని 

శకెక్కు_వ గౌరవము, ఊళ్ళో యెక్క-డనో ముండనుంచుకొన్న వాని. 

కంచుయి టియెదుట నుంచుకొస్న వాడు మిక్కిలి గొవ్చవాడు, ఇంటి 

యెదర నుంచుకొన్న వాసికం యు యింట్లో నే బోగముడాని నుంచిన 

వాడు మటీ గొవ్పవాడు, అట్టివాడూర ందటీకి వెద్ద, ఇది మాయూారి 
మరియాద,. నేనొక బోగము దడానిని నాయింటిలోనే యుంచు 

కొన్నాను నేను నానో టు ఒకి వతీమువారికిస్తానని నమాణము 

చేసితిని, శండవ వతము వాాలోగూక బోగముదాని నుంచుకొన్న 

వారొక రున్నారు, ఆయన తనబోగము దానిని నాబోగము దానివద్దకు 

పంపించి వోటు తన వకుమున నిన్పించుమని | బతిమాలించినాడు, నా 

బోగముది, వోటావకశుము వారికియ్యని యెడల తాను వెటనే లేచి 

పోదునని నన్ను జెదిరించినది. అడి వెళ్ళిపో తె నాకు భూలోక మే 

అక్కర లేదు, అందుచేత చేను ఆడినమాట తప్పినా బోగముది చెప్పి 

నట్టు "రెండవ వారికే వోటిచ్చినాను, 
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యమ.__పావమా బోగముడానిని వదిలిపెట్టి యిక్క-డి శీలా 

గున వచ్చినావో తెలియకున్నది, 

చిత__ఓరీ ఏడిని తీసికొనిపోయి కాలిన యినువ_స్తంభ ములకు 

కాలిన యినువ గొలుసులు వెట్టి కట్టి వేయండి. 

యమదూళ___స్యామో | ఏ డింకొక వోటరండి, సీ గొడవ 

'చెవృవయ్యా | 

6. వోటరు ... మహో వభూ | ఎలెక్ష నుకు యిద్దరు దరఖాస్తు 

దారులలో ఆవనికి దగినవాడు మా యిరుగుపొరుగుననే యున్నాడు, 

మిక్కిలి మంచివాడు. అయినను నేనింత అవ యోజకుడ నై యుండ గా 

యితని శెందుకీనని కాచాలీయని 'యోర్వ్య లేమితనము వేత నష్టము 

కలుగ చేయదలచి నావోటిస్తానని చేతిలో చేయ్యివెచి కూడా రెండవ 

నారికిచ్చినాను, చేను తమ నతమే యనుకొని ముదిటినారు నా 

యెదుట కొన్ని రహస్యములు చెవ్పుకొనుచు వచ్చిరి, ఆమాటలు 

విని జ్యాగత్తగా అవి రెండవ నత్షమునారితో జెప్పుచూ వచ్చితిని, 

యము'డు.చాలు చాలు నీ చర్మిత.' ఓరీ వీని చెవులలో 

యినువముక్కు.ల కాకుల చేత బొడిపిం చండీ చితగుప్తుడా యీ వేళకు 

దర్బారు చాలింతము, 

(అందఖు నిమ్మ )మింతురు), 

— 6 



ఇందువచ్చు పాత్రలు, 

వరదరాజు... దెవభ. కిల ాహ్మూణుడు 

చేరిం'చేవి... వరదరాజు భార్య 

నర సింహాఛారతి.._._క లియుగనార దుడనిబికుదుపొందినసన్యాసి 

మొదటిరంగము 

(వరదరాజు చేరిం చేవి (వవేశించుచున్నారు] 

వరద-__ననే ! ఈనంసారపుగొడవ తెపవ్ప్వుడునున్న వే, ఈస్వా 

ములవారి విషయమై చేయవలసిన యేర్పాటు చేసినావా ! ఈయన 

వది హేనుదినములనుండి మనయింట్లో ఉన్నారుగ డా? ఈయనకు 

చేరే గది, ఇంకాసర్లి సీపీయ లేచేమి*? ఈయనను, ఈ యూంరినుండి 

వెళ్ళసీయకుండా వునయింట్లో'నేయుంచి ఆయన పాదము లాశయించి 

ధన్యుల వముగుదాము, 

"పేరిం.....అవును. ఈ స్వాముల వారు మహాను ఫావుడు, మనకు 

పిల్ల లు లేరుగనుక మన యా _స్తియటువంటినన్యాసులకు పృ పూజలు శేయడం 

[కింద వినియాగించడ'మే మంచిది, ఈయనను మరెక్క-డికి వెళ్ళ 

నీయవద్దు, అన్ని యుస భాగ ములు మనమిద్దణు మే చేయుదము, ఆయన , 

తం డివంటి వాడు, "వేదాంతములో నింతి వారు లేరని మన రామ శా(స్ర్రి 

గారు మొన్న నెవరితోనో చెవ్వుచుండగా నేనువిన్నాను. ఈయన 

వల మనగ్భహాపావన మనది, 
aa) చ | 

వరద._...నంబేహమా!. నిమనసులోగనూడ నిటువంటి భక్తి 

యుండుట చేత నేనెంతో యదృష్టవంతుడను, భార్యాభర్తలు, వకాభి 
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(సాయము కలిగియుంశు నరిగా నడుస్తుంది, నేను బజారునకు బోయి 

వచ్చెదను. ఆయనకు గదినరి యిచ్చి వేయి, 
యె 

(అని యిద్దణు నిమ్మ- )మింతురు) 

న. 

30డపర౦గము 

' [నరసింహభార తీస్వాముల వారు (వవేశించుచున్నారు] 

నర. (తనలో) నహవా! నానయత్న ము నేటికిన ఫలమ య్యే 

టట్టు కనబడుచున్నది నేను భార్య మిాద కోవుగించి జం చెమును తెంపు 

కొని సన్యసించిన అప్మాతుడనని యిక్క-డివారికెవరికి బెలియదు, వదో 

విధముగ. రూపాయలు సంగహించి నాచెండ్లాము బిడ్ణలకువంపుట క్రై 

యిీా'వేవము మిక్కి-లి యువ యోగించుచున్నదన్నమాట యిక్కడి 

వారి కనలే కేలియదు, శాబట్టి నేను మిక్కిలి ధన్యుడను, ఈయింట్లో 

నా దార్థయము చక్క-గాపారుచున్నది ఈయజమానుడు వెట్టివాడు' 

భార్య, అంతక న్న చెటిది. ఈయిద్దజుమూర్జ త చేత నాకల్ల వై _ రాగ్యపు 

మాటలునమ్మి న న్నేజై జెనముగ భావించుచున్నారు, ఇంత నమ్మక ము 

నామోదకుదిరినందుకొ, ఈదంవతిల కిద్దజికివిరోధము 'వెన్టైదను, వరద 

రాజును నాస్వాధీనము జేసికొని వానిచేత సాలునకు వం డెండువందల 

గాగాిపాయలున చ్చే అతనియా స్త్రి 'వేదపాఠ కాలలు శా శ్ర పాఠ శాలలు 

వట్టస్తానని ఇెప్పినా మేర (వాయించుకుంటాను. అవ్వడు, నావ్రతము 

నంపూ ర్తి రియగును, వయుపాయము చేత పీరికిద్దణుకు విరోధ ముజెట్టుదు 

చెవ్వమా! 

(అని యాలోచించును) 

[్రఅన్వుడు జేరిందేవి (ప వేళించును] 

వేరిం... స్వామి! సీళ్లుకాగినవి, ఇవిగో పాంకోళ్ళు తెచ్చినాను 

* శారీ లెండినని. తమరు స్నానమునకు దయచేయన లెను, 
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నర_..వరదరాజుగారు వచ్చినారా శి 

"వేరిం-.. మోస్నానము జపము అయ్యేటప్పటి కాయన వస్తారు, 

మారి ముందు అండి, 

నర___నచే (అని వెళ్ళును, ఇద్దణు నిష్క. )మింతురు) 

అలాల దియయులా 

మూడవగరంగము 

వంటయిల్లు 

[నరసింహ భారతీయు 'ేరించేవియు (వ వేశింతురు] 

నర. అమ్మా! ఆయన యింకను దయచేయ శే చేది ? 

చేరిం.వమో తెలియదు మోరు ముందు భిత కానియ్యండి 

మోకు (పొద్దుపోయినది, 

నర_వద్దు వదు. ఆయనను రాసీయి. నన్యాసులకు ఆక 

"లేమిటి దప్పిక వమిటి శరీరము నిలవ బేమవోయని నాలుగు కబళ ములు 

తింటాము కాని మాకు అకలియున్నదా! ఈలోపుగా యేవైనా 
కొన్ని పురాణగాథలు చెపు తొనువిను, 

చేరిం__ స్వామి! గాథల శేమిగాని, ఒకటడుగుతాను చెప్పండి 

పూర్యజనములో, వఏమనుష్యు లెవ రైయుండిరో మారు చెస్ప్సగలరని 

యందరు అంటున్నారు, పూర్వజన్న ములో నేనెవరో మావారెవరో 

కొంచెము నెలవియ్యవ లెను, 

నర. (తనలో) మంచినమయము చిక్కి.నది. ఇచే దివ్యమైన 

యదను, ((వకాశముగా) అమ్మా! సిన పూర్వజన్థుమందు కాశ్మీర 

మహారాజు కూతురన్ర, అవ్వడు త తీయక న్య వై యెందరో బాహ్ము 

ణులను - బూజించుటనలన సీజన్టుములో (బ్రాహ్మణ స్ర్రీవై శివి, 
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ముందుజన్థుములో 'బేవ తాకన్యవ గుదువు, సీభ_ర్భమా(త్రము. . (అని 

యూర కొనను) 

చేరిం.. ఊరకుండి"రేమి! ఆయన యెవరు ? చెప్పండి చెప్పండి, 

పోనిస్తూ! ఆగొడవెదుకు చెప్పినట్టయిలే చాలా చిక్కు 
లున్నవి, 

నర 

చ a వ అగ జో న షేరిం .. ఏమి చిష్క-లు లేవు, చఎెవ్చండి, చెవ్చకపోతే నన్ను 

చంపుకతిన్న క్త. 

నర--- ఒట్టుకూడా _ వెట్టినావు, ఇక చేను చెవ్చక తప్పదు* 

కాని నీవేమనుకుంటావో యని చెప్పుటకు నోరురాకున్న ది, 
- గొ ఆ ల్యూ వేరిం_.__ నేనేమి యనుకోను, పూర్వ జన్నృస్థితి ఉన్నదిఉన్నట్లు 

వూరు చెవ్వుచున్నారు గాని యిందులో కల్పించుట శేదీ చేదుగ డా, 

'నేననుకొనుట కేమున్నది కాబట్టి విగారు చెవ్చండి, 
6౬ 

నర___నరే, ఇక తవ్చనినరివచ్చినది గనుక చెప్పుచున్నాను 

విను. సీమగడు పూరరజన్ల ్రమందు కొండవీడులో ఉవ్పరివాడు. అవ్వు 

డవ్వుడు గోచివెట్టుకొని తేట్ల పార చేతబట్టుకొని చెరువులు గుంటలు 
లు లు ల 

, తవ్వుయుంజెడివాడు అవ్చటివాడిపేరు ఎలి గాడు, 
య 

చేకిం__రామరామా! నాది మెంత దిక్కు. మాలిన (బతుకై న 

దండీ, 
ఇ 

నర ందుక నె నేను చెనునన్నాను, ఇక నన్సడగబోకు, ఇ ఎగా A 
చేరిం...వరవా లేదు చెప్పండి, వీనవలసినచేదో విన్నాను 

కదా! కథ మొండితోకలాగున చేయక నంపూ ర్తి చేయండి, 

నర-అవ్వుడతడు (బాహ్నణులనిమి త్త మొక యూరిలోన్యయ 

ముగా ధర్భార్థ మొక చెరువు తవ్వియిచ్చినాడు, అందుచేత (బాహ్మ 

ణుడై నాడు, ఇది నిజమని నేను బుజువు చేస్తాను, ఈర్మాతి అతనువండు 
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కొన్నప్పుడు సీనాలుకతో అతనిపీపు నాకిమూడు ఉవ్పగానుండును. 

చేరిం_సనరె తప్పక అలాగే యి శా శ్రి చేసిమూస్తాను. 

[అంతట వరదరాజు (వవేశించును. 

వర-___స్యామి నాకోనము కనివెట్టుకొని యున్నా శేమిటి ? 
ఇదిగో స్నానంచేస్తాను, 

(అని స్నానమునకు వెళ్ళివచ్చి స్వామితో గలసి భోజనము చేయును, ) 

అాకీ 

నాలవర౦0గము 
గి 

[అవ్వడు నరసింహా భారతియు, వరదరాజు వ వేశించుచున్నారు. ] 

. వరద__-స్వామో | ఈ రోజున నా మూలముగ మోకు భోజ 

_ నమునకు పొద్దుపోయిన డి, ఏదో పొడువ్యవహారము ఒకటి వచ్చి 

చేను వెళ్ల వలసి వచ్చినది, 

నరసిం___వవంత (పొద్దుపోయినది ? ఈమ్మాతముపోద్దు 

పోకండ సన్యాసులకు జాము (పొశ్గెశ్కే-టక్పటికి వండి వరగ్మదోనే 

వాళ్లైవరు ! అయినను సీభార్య అడిగిన రల నాకు (వొద్దు 

పోయిన శే కనబడ లేదు, 

వరద_..(వశ్న "వేవుటండోయి., అది శుద్ధ వెట్టి మొద్దు, చేవర 

వానిని అవకతవక (వశ్న లేమి అడగ 'బేదుగ దా % 

నర...అజ్బే ! అవకతవక [వశ్నలుగావు, ఆవిడడిగినవి తెలి 

వెన (వశ్న లే, చేను నాభ ర్షగారు (క్రిందటిజన్నులో ఎవరము అసి 

యడిగింది. ఇందులో అనకతవ శేమున్నది, శెలినై న వశ్నయేగాదా? 

వరద. దాని మొగం తెలివి! ఏమి'కెలివిళెండి ! అయి తే 

మరేమి సెలవిచ్చినారు ? 
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నర. ఏదో నాకుదోచినవి శెండుముక్క..లు చెప్పాను, 

వరద__._ ఆలాగు కాదు చెపుదురు, నేనెవరిని పూర్వజన్న ముందు? 

నర =వ్రిటువంటి వడిగితే దీనిలో అనాభ్యాలు బాలా 

ఉన్నాయి, ఊరుకుందూ, నామా"ట విని, 

వరద... ఊరుకోను, మిరు నామద్దు చెల్లించాలి, చే నెవ 

రినో చెన్సండి ముందు, 

నర___అయి తే చవ తా విను, సీను పూర్వజన్నమందు 

సౌరాష్ట్ర చేశ 'మేలిన _మహారాజువు. అఆజన్మలో యుద్ధములు చేసి 

చాలనుందిని చంపితిప, ఒకసారి (బ్రహ్మ దేవుని గురించి తవస్సుచేసి 

సీను (బహ్మ్మవత్యకుముకాగా _రాచసుట్టుకలో హింన చేయనలసి 

యుండును కాబట్టి నాకు ముందు ( బాహ్ముణజన్ను ఇయ్యవలసినదని 

యడిగితివి. (ఎవ శేయని స్స్ _(దాహ్మణజన్న నిచ్చెను, ఈ నంగ 

తులేసీ భార్యతో "చెప్పితిని, 

వరద... (సంతోమముతో)మి యను, గ హమువలన నాకు_త్తమ 

జన్లయే కలిగినది, పూర్వజన్థములో నాభార్య యెవరు [| 

నర... అబే అడగవద్దు, 

వరద... అదికూడా తమకు సెలవిచ్చి తీరంవలెను, _. 

నర.-=అందువల్ల నీ మనస్సునకు బాధ కలుగుతుంది నేను 

చావ్చను, 

నరద...ఏమి బాధ లుకలుగవు, సం బేహిం చకుండా వెవ్చండి, 

నర ..=9్త్పంత బలవంత పెట్టితే నేమిచేయను, చెపుతా విను, 

సీభార్య (క్రిందటి జన్నలో అచ్చా! వెవ్వుటకు నోరు రాకున్న దయ్యా; 

ఏమని వెన్చను, (కిందటి జన్మలో ఆవిడ కుక్కు, 

నరద=-(త నలో) దిక్కువూలిన జన ((వ్రకాశముగా) 

దానికి ్ఞాహ్బుణ స్ర్రీజ న యెట్లు కలిగిదండీ ? 
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నర... చెపుతొను విను, అఆకుక్క- (గామములో _ పులి 
యాకులు నాకి యొక్క డెక్కడనో తిరిగి ఒక చేనాలయములో 

రాతులు వడుకునేది కొందరువొంగలా జేవాలయములో  'జేనుడు 

తాలూకు నగలు సొమ్ము సారించనలయునని రాగ యీాకుక.. గట్టిగా 

మొరిగి దొం%* లను నిలవ బెక్హైను, అంతలో |గామములోని వారం 

డోలు తేచి దొంగలను తరిమి వేసిరి, ఈ పుణ్య కార్యము చేయబట్టి 

దానికి BE: కా స్రీ జన్ణ కలిగినది. నామాట అబద్ధము కాదు, అది 

కుక్కుగనక నే వతిదినము ని న్ని దపోన్రన పుడు సీవీపు నీకును, యీ వేళ 

మేలుకొని చూడుము, 

వరద___ఆలాగే చేసెద, అబ్బా! ఈకుక్క. తో మాట్లాడడ 

వంపేనే అనహ్యా మేస్తూన్న దండి, 

సర-__-ఇదిగో అటువంటి మాటలనకు, నామూలాన్ని పక్షీ 

బాధ కలిగినది, నాకు తవ్చక నరకం వస్తుంది. 

వరదజఒమ లేమా భయము లేదు, (అని వెళ్ళును.) 

(ఇద్దరు నిమ్క-మింతుళు.) 

ర 

అయిదవ రంగము 

వడకట్టి ల్లు 

[వరదరాజు సరం జేఏి వండుకొసియుందురు. 

చీరిం... (లేచి కూర్చుండి) స్వాములవారు ఇప్పి న ట్లీయన 

ఉవ్పరివాడగునో "కాదో నిజము తెలిసికొనుటకై యాయన ఫీపు 

నాకి మూజెదను. ఈయన మేలుకో లేదు గద (చూచి) బేదు .లేదు 

అదిగో స్మ దపోన్రుచున్నా రు, 

వరద... (తనలో) ఇది యేఫిచేయునో చూచెదను, (అని 

నిదసటించును,) 
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చేరిం__( మల్ల గా మగనివీపు నాకి) స్వాములవారు చెప్పిన 

ట్లీయన వళ్ళువ్చగానే యున్నది. ఈయన తప్పక ఉవ్చరివాడే, 

వంద... లేచి) ఛీ! కుక్కా అవతలకు పో! 

వేరిం.ఛీ! ఉవ్చరివాడా అవతలకు పో! 

వర ద... ఇంకొ సిగ్గు లేక మాట్లాడు తా వేసి, 

చేరిం. నేనేమి సిగ్గుపడనక్క-ర లేదు, మా శేతలవంచుకో వాలి, 

నర___(వేచి తనలో) ఈశేక లేమిటి -చపుమా ! నేను చేసిన 

విత్తనము చెక్తై ఫలించినట్లు తోన్తుంది, అని (తలుపువద్దకు వెళ్ళి) 

వరదరాజుగారూ! వీమిటాగడబిశ యివతలకు రండి, (అవ్వూ డిద్దరు 
తలుపు తీసుక యివతీల వడుదురు,) 

నర---ఏమిటయ్యా ! ఈయడావిడి 

వరద---ఇది. నేను నిదపోవుచున్నవూడు నావీపు నాకు 

తున్నది, ఇదె 'శ్రిందటి జన్మాన్ని కుక్కు , ఈకుక్క- చెండ్లాము నాకు 

వద్దు, దీనితో నేను కాపురము చేయను ఇదిగో నన్యాసులలో గలియు 

చున్నాను, నాఆ స్తి అంతా మాసేర (వాసియిస్తాను, మరేదో 

వుఠము కట్టించండి, (శని జంచెములు తెంపుకొనును), | 

చీరిం_.. ఈయన (క్రిందటి జన్నాన్ని ఉప్ఫరి వాడు, ఇన్నాళ్ళు 

యోయనతో కాపురము వేసిన దే చాలును, సిగ్గు సిగ్గు, నేనివూడే 

నాపుట్టినింటికి 'వెళ్ళిపోవుచున్నాను, ఈమగడు నాకువద్దు, యానం 

సారం వద్దు, నానగలన్నీ మోాకిస్తాను, మోనేటెనా ధర్మ కార్యం 

చేయించండి. (అని నగలాయన కిచ్చుమ.,) 

నర. అయ్యా | వండువంటి కాపురం ఇెడగొట్టుకోకండి, 

మిాదడాంవత్యం చూ స్వే నాకెంతో ముచ్చటవేసేది, మరు చిలకా 

గోరింకీలవ లె వుంటారనుకొన్నాను. నామాటవిని తొందరవడకండి 

బాబూ ! 

(అని యేడ్చును,) 
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వరద... మీరు లత చెన్సండి యీ కక్కు సాకునద్దు. ఇదిగో 

నోయా స్తి మీాకివ్ఫడే ధారాద త్తము చేయుచున్నాను, శేపుదయం 

యిక్కడ భోజనంచే స్టే చండాలుడేనరి, న తములోసికి వెజతదాము 

పదండి (అని స్వామినిలాగికొని పీధిలోకి పోవును ) 

పేరిం___సాామా ! తెల్ల వారిన తేరువాత. యిక్క-డ ఒకగడి 

యెనా ఉండను, ఇక ఈయన మొగము చూడను, (అని గదిలోనికి 

వెళ్ళి తలుపు వేసికొనును,) 

నర__(తనలో) ఇవ్చటికి నా సంకల్పము నంపూర్జ్శముగా నెర 

చేరినది, ద్యాయము నరిగా పారీనడి, నన్యాసియైన యావరద రాజును 

'యీవుళంలోనో కా_న్హమాత వేసి చంపి యీ'వేయిళూసాయల ఆస్తీ 

నాబిడ్డలకు యిచచ్చెదను, ఇంతకు వాళ్ళు అ్భష్ట్రవంతులు, 

(అని అందరు నిహ్క.. )/మింతురు,) 

nn కాజవాత 

ముష్టిపహననము 

(అన్సడొక పీధిలో కామయ్య, రామయ్య, ఛీమయ్య, 

(వ చేశించుచున్నారు.) 

కామ. భీమయ్యా !.సేవు తెలియనివాడవు తెలియనట్లుండవు, 
2 "జై క నర ము “తెగసీలుగు అన్నినంగతులు నాశ తెలుసునని న పక్షే! లుగు సీ 

శెక్కు_వ, మాణిక్యముశా స్తుల్లుగారు ఆలాగున చెవ్పుచుండగా నేను 
—2 0౧౧ 

విన్నాను, ముట్ట అంటూాం కే నీవు నమ్ము'వేమి ! 
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భీమ... మాణిక్యము శొస్తుల్లుగారు అంతే మాట్టుడు కాడని నొ 

నమ్మకం, ఈవిధ౦గా అయన చెపు తాడ నేనమ్మాకం నాకు లేదు. ఇంత 

అధికంగా ఆయన చజెపుకాడా, 

కామ _ ధర్భమేమిటోయి Eh త్రము శ చపుతూం కేను, ఆయ 

నను మించిన వండితు నీ లోకములో యుక్క డా లేరు. 

భీమ పాండిత్య మెనరికి కావాలి, శ్వా నములు కూడా 

లోకాఇవార (వకారముండవ లెను, కొని లోక విరుద్ధముగావుం కుయెన 

రొవ్వకొంటారు, 

కామ... మనకీ వివాద మెందుకు ? ఇప్పుడే వెళ్ళి మాణిక్యము 

శా స్తుల్తుగారిని కనుక్కూందామురా మన నంచేహాం తి8పోతుంది, 

ికు.అజే యు_త్రమపత్నము, 

(అని యిద్దరు బయలు దేరి మాణిక్యము శాస్త్రేగారి 

యింటికి వళ్ళుదురు) 

"కామ... శ స్తుల్లుగారు ! నమోసమః 

భీమ. నమస్కా-ర మండి | జా స్తుల్లుగారు. 

మాణి._-దీ స్థాయువ్యమ స్తు స్తు దయచేయండి, ఊరక రారు 

మహాత్ములన్నట్లు మేదో వ వసి లేసండా దర్శనమాయరు, అవ నేదో 

ఇలపీయవ ఆను, 

కామ. నేమిటి లెండి ! ఊరికే దర్శనముచేసి 'వెళ్ళన లెనని 

వచ్చినాము, 

ఖీమ.-.అ చేమ మాటలండి ! కొం చము వనిమిాదకూణావ చ్చి 

నామండీ, మాకీద్దబుకు నొక ధర్శనం జేహంతో చింది, ఆవిషయముత వొ 

దగ్గర సిజారణ ోసుకండామని వ వచ్చినాము, 

మూణీ = అ చేదో సెలవియ్యండి నాశ క్యమయి సై నంచేహూం 

ర్ అవ్వల అకా 
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కామ..మనవీ చేస్తూన్నాను వినండి, గుడ్డి వాళ్ళకు కుంటి 

వాళ్ళకు ముస్టీ చెట్టడంవల్ల పావమా పుణ్యమా? ఇదియే మాధర్మ 

నం'బేహాం, పుణ్యము వస్తుందని భీమయ్య వాదము, పొవము వస్తుం 

దని నావొదము. మోరీ నంచేపహాము తీర్చన లెను, 

మాణి___ ఇది గొవ్చనం దేహమే. ఈవివయము వెనుక నేనొక 

సారి యువన్యానమిచ్చి అందులో యేమిచేయన లెనో స్పష్టముగా 

పెప్పనానే, 

కామ... అవును! అవ్వుడు మేమందరము విన్నామండి. 

భీమ... నేనవ్వుడూల్ళో లేను విన శేదండి, 

మాణి.__ఆలాై తే మళ్ళీ మనవిచేస్తాను. గుడ్డి వాళ్ళు కుంటి 
వాళ్ళు మూగ వాళ్ళు కుష్టు వాళ్ళు “మొదలై నటువంటి అనాధ లందటు 

చేనుని కాగహస్మాతులు, వారేదో మహాపాత కముచేయబట్టి వారిని 

దండించుట కై భగవంతుడు వారి కానిధము లె న రోగములు "తెచ్చి 

పెట్టినాడు, రోగములు తెచ్చినెట్టుట యేగాక యీవిధ ముగా అన్నము 

లేక మలమల మాడమని కూడా యేర్పరచిసాడు _జేనునిచేత 

శిక్రీంవబడ్డ వారిని మనము రథ్నీంవదలచిన యెడల మనమిోాద జేశ్రనికి 

తప్పక కోవమువచ్చును, అందుచేత వాళ్ళకు మనమ ముష్టివగ యి 

రాలు పెట్టకూడదు, మరి యేవిధ మైన సహాయము చేయకూడదు, 

ఇక్తైందుకు చేయగూడదో మోకు స్పష్టముగా చెపుతాను వినండి, 

ఒక దేశమును వరిపాలించు రాజున్నా డనుకొండి, ఆయన కొందరు 

దొంగలను శై దులో చెట్టిస్తాడు, ఆదొంగ లకు మిరు వరుపులు వేసి 

పిండివంటలతో భొజనమ.లు పెటి నంరతశణ చేస్తామం కే రాజు వవ్వు 

కుంటాడా? రాజునకు కోవంరాదా? ఆలాగే భగవంతుడుకూడా తన 

వేత యెవరు శిషీంవయిడ్డారో వారికి నహాయముచేసిన వారిమోద 

తప్పకుంజ* కోవ గించును, 
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కాము__తేమరు చెలవిచ్చినది యుక్తియుకృముగా ఉన్నది. 

వెనుక ఉవన్యానములోకూడా ఇచే తమరు శెలవు యిచ్చినారు. 

ఫీమ......శొస్తు )లుగారూ | తమరు చాలచదువుకొన్న వాగే 

కాని మోమాటలుకొన్ని యు క్రియు క్తముగా లేవు. ఇది శేవలమన్యా 

యము. మమా టనుబట్టి నడ చుకుం'కు యే అవత్తుళో ఉన్నవారికి 

సూడ నహాయము చేయగూడదన్న మాటే, 

మాణి--నం దేహ మేమి? ఆవత్తులు మనమువేసిన పావము 

లనుబట్టి భగవంతుడు విధించినశికులు, కాబట్టి ఆనత్తులున్న వారి 

"కేనిధ మైన నహాయమును చేయగూడదు. 

భీమ.___ఇది మిక్కిలి బాగున్నది. పంత లోక విరుద్ధమైన 

వూ న్ర్రాము చెప్పినవారు మిారొక్క_ తే 

కాను... ఆయన నాటమోద సీఫవి శ్యానముం శే ననే, నమ్ము 

కము లేకపో తే మాట్లాడకూరుకో, కాది ఆయన నేమిఅనకు, 

భీము... నే! (అని తేచిపోవ్రను) 

(అందరు నిష్క- )మింతురు,) 

గూ గ 

రెండవరంగము 

(మాణిక్య శాస్త్రీ గారి యిల్లు.) 

[అప్పుడు మం చముమోాద వరుండి మాణిక్యము శాస్ర గారు | 

నూణే...ఎనవ ౦వ చ్చెచారు శి 

భీమ... నేను భీమయ్య నండి, తమగు కొం చెముసు స్త్రీగా నున్న 
లీ 

పసి విని చూచిసోవ అనని వచ్చినాను, 
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| మాణి_.._చి త్రము అను గహమున్నడి గనుకనచ్చినారు, నేసే 

వేళకు వది లంఘనములు, నాభార్య చేటిశనిమిది లంఘీవ ములు, మా 

అత్తగారు లోవలికి రావజ 'నికివల్ల లేదు, నాభార్యకు యీ వేళ పొద్దుట 
నుండి వరాకుమాటలు వచ్చుచున్నవి, మావిల్లను వంపించువుని దాని 
నూమగారికి ఉత్తరం వాసినాను, ఇంకా అక్క_డనుండి జవాబు 
రాలేదు, మంచివైద్యుని యెవరినైనా మిారుతీసుకొనినచ్చి నాకు 
నాభార్యకు మిరు వై ద్యము చేయిం చవ లెను. ఇదిగాక మూరొక 
యేబది రూపాయలు నాశిప్పించన లెను, ఈరెండుసహాయములు తను 
వభ కావలెను, 

భీము సహాయమువేయుట ేమికాని నాకొక "నిద్రభయము 

వట్టుకొన్నది, మోరావత్తులోనున్నారు. ఆవదలోనున్న పారిమోద 

భాగ వంతునకు కోవముగానుండునని అట్టివారికి సహాయము చేసినవారి 
మోద కోవమువ చ్చునని మోరు సెలవిచ్చినారు,. అందుచేత మోకు 

నసహోయము చేసిన వతమున భగనంతునికోవమునకు పాతుడనై. యే 
నరకమునకు బోదునోయని భయమగుచున్నది. కాబట్టి మీక చేయి 

ననుస్కా.రములు, నన్ను నరక ములోనికి వంవకండి. 

| మాణి__ (తెల్లబోయి కొంత సేపు మాటాక తేక) భీమయ్య 

గారూ ! నామాట నాకు చక్క-గా వవ్పగించినారు. అవ్వుజెందుకు 

చుప్పినానో చెప్పినాను అమాటలు మారు మనసులో నుంచుకోనద్దు, 
-ఈయావత్సము దము దాటించవ లెను, 

భీము. మోరుభయవడకండి, నరకములోనికి బోయిసను సేశే 

"నేను మాకు సహాయము చేసెదను, ఆపదలోనున్న ఎవారంద రవనర 

ములు మోయవసరములన లెనే ఉండును గనుక అటువంటి పిచ్చి 

యువ చేశములు లోకమునకు చేయకండి, ఇదిగో నేనునెళ్ళి వైద్యుని 

డ్పికొొని సొమ్మువట్టుకొని వస్తాను, 

(అందరు నిహ్మమింతురు.) 

జూ గ 
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[అవకు సీతొవతిగారు నీలకంఠముగారు కనకయ్య గారు 

రామచందయ్య గారు పవేశించుచున్నారు.] 

సీల___నీతావతిగారూ ! మాసాయనగారు చనిపోయినారని 

మోరు విబారింవవలసిన వని లేదు. ఆయన చాలా వెద్దలు, అదృష్ట " 

వంతులు, మాచఛచేతిలో వెళ్ళడ మల్లా మంచిది, 

కొన__నిజమే * ఈ వాూాయరోజులలో కుమాళ్ళ చేతిమిదుగా 

తలిదం[డ.లు వెళ్ళుటకంయె (పశ _స్తమేమియులేదు. ఇది మనము వెళ్ళి 

లాగున దలచుకోవ లెనుగాని చావ్సలాగున దలవగూడదు, 

రామ... ఆయన శేమండి సహ్మననూసజీవి, మహారాజులా 

వెళ్ళిపోయినారు, | 

నితా__౨చారించవలసిన వని లేదు కానండి, నాకునూరుని 

చెండి చూడకుండా వెళ్ళినాడసి కర్ విచారముగానున్నది, మాపిల్ల 

వానికి పదియవ యేడు, “ఈ మనుమడికి సెండ్డియ తే బొమ్మల వెండి 

లాిఫంటుంది కన్నులా రామాస్తాను, త్వరగా చెండి చెయ్యి నాయనా” 

యని నన్ను మానాయన గారు తొందర పెట్టినారు, ఆవని నేను చేయ 

"'తేకవోయినాను (అని కన్నులసీరు పెట్టుకొనును,) 

సీల____ఇంతకు ఘటన లేకపోయినదిగాని మారాయన ముచ్చట 

తీర్చదలచుకొన్నారుగ దా, పిచారించకండి, ఇంతకు నక్షత్రం 

మంచిబేనా ? - 

నీతా... మంచిది కాదండి, ధనిష్రావంచకాలు, అందు చేతనే 

దొొడి గుమ్మ ముదగ్గ ర పీధ్ధిభో "రెండుతడికెలడము కొటించి అక్క_డ 
(en on (7 (వ 

పెట్టించినాను, 
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కన. అవును యెక్క..డై తేనేమండి అంతా ఆయనచే, 

రామ... నుంచివసి చేసినారు. ఈ పిల్లా మేక దూడదుడికి 

యెక్కడికి తీసికొనిపోయి మనము “జేశే కాపుర ముండగలము |! 

(అవ్ప్వుడొక పురోహితుడు [వ వేశించుచున్నా డు] 

పురో__ సీతావతిగారూ ! చాకోలిఐ*డు తేవలసిన వస్తువులు. 
శెచ్చినాడు. అన్నీ తయారైనవి. తమరులేచి స్నానము చెయ్యాలి, 

సీలకొంఠముగారూ! శవము ఇవతలనజే మాతేమిటి? మీరంతా 

కావలసిన వాళ్ళుగ జా, 

సీల_నిజమే! యింతకం విధాయకమెనవని యేమున్నది! 

కాని మా యింట్లో కొంచెము అనువవ త్తిగా ఉన్నది, 

పురో.__వమనువస త్తి 1 

సీల-__మా యింటిదానికి నెలతస్పినదని రెండవ మానమని 

మావాళ్ళు చెప్పుకొనుచున్నారు, భార్య గర్భిణితో నున్నమ్పూడు 

శవము చూోయగాడదుగడా, 

పురో__నశే! డానికి మాెేమిచేస్తాడు గనుక, పానము కన 

కయ్య గారు! తమశేదైనా కొంచెము ఇందులో___ 

కన___తవముడు నన్నడగవ లెనా చేశే ఏలుంపే నేనే జేస్తును 

గాదూ,  మూనాయనగారు చాగున్నారన్న నంగతి మోకు తెలి 

యదూ |! 

పురో.__అన్నట్లు మరచిపోయినాను, నిజమే ! రామచంద్ర 

య్యగారూ, తమమాట యేమిటి ? 

రామ._నాకు వేచే యభ్యంకేర మేమున్నది గనుక నిన్న 

శనివారం గనుక నా [వత్మవకారం ఏకభు క్షం చేసినాను, అందుచేత 
కాక చేసి చాల సీరనంగా ఉన్నది, బొత్తిగా ఓపిక లేదు, లేకపోతే 
మరోమాట చెప్పేవాడినాయేమిటి? పేటలో రావువారి కొట్లలో 
నున్నారు, 
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వీతా....(పురోహితుని తో) _వాళ్ళకోనం కబురంవించండి, 

చిక్కొ-చ్చినవ్వు జేమిచేస్తాము మరి, 

ఫ్రురో_._ చి త్రము, రాదే పిచ్చిగా స్ు చేటలోనికి వెళ్ళి రాను 

వారి కొట్లలో విన్నయ్య, "జీవయ య్య, అని యిద్దరుంటారు, వాళ్ళిద్ద 

రితో క నీ'ఈాన వతిగారియింట్లో జరిగిన నంగతి ఇప్పి నలుగురిని వెంటనే 
తీసుకొనిరా, 

పిచ్చి_చి తము (అని వెళ్ళును) 

— ff 

రెండ వరఠరం౦ంగము 

[సీకావతిగారు పురోహితుడు (వ వేళించు చున్నారు] 

పిచ్చి...ఇదినో నచ్చారండి, ఆ యిస్సయ్య గారు నేనెల్లే 

తవ్ప్వటికి ముంచమువిరాదనుండి "ఆగనేలేవండి, ఆయ నుంచుకున్న 

ముండ బలవభు'తాన్ని 'తనొట్టి వంవిందండి,. ఆయన మోమైనా 

తిన్నగ కేడుకో).. కుండా: వచ్చాడండి, ఈ శెండో ఆయన గుడ్" చేట్రి 

దానింట్లో నేనల్లేతవ్వుడికి నద్దికూడు తింటూావున్నాడు, నన్ను చాచి 

తేలుపు "చాటుకు న త్తిగలిగంబె తాగి చెయి కడుక్కొని వచ్చినాడు. 

ఆ! ము _తముమోద నలుగురు నచ్చినారండి, 

నీతా. ఆ గోడవలన్న్నీ చూశెందుకు | వాళ్ళింటిదగ్గర యేమి 

మీడి: స్తే వునశెందుకు, ఇల్లారమ్మను. 

[ అన్వుడు విన్సృయ్యతో విచ్చిగాడు (వ వేశించును)] 

విచ్చి. ఇదిగోనండి వచ్చినారు. మన బొబయ్యగారికి జబ్బె 

క్మ_వయన స్పటినుండి మన యింటిచుట్టు తివిసుచుంజే వాడండి. 

విన్స-- ఛీ! నోరుముయ్యి. త్ర యింటి చుట్టు తిరె్శగేటందుకు 

నాశేమనని? ఏలిన వారు కబురంపితే నచ్చినానుగాని ఇంతకుముందీ 

యిళ్లే యెరుగ నండి నేను. / 
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నీతా... ఊరుకోరా పిచ్చిగా, ఇవ్ప్చటి మాయేమిటో ఇెవ్చండి, 

మో "లేమిపు-చ్చుకుంటారు! 

విన్స .....వలిన వారికి "తెలియని చేమున్నదండి, మనము మనము 

ఒక వూరివాళ్ళముకదండి, ఆశ్షేదు రాశకుపో తే బాగుండదు. కొమ్మకు 

వరహా "వాన నాలుగు నాలుగులు వదహారురూపాయలు దయ 

వేయించండి, 

నీతా___ఇ చేని గోరకలయ్యా! వదహారు రూసొాయలు రేకు 

క్క_డాలేదు, మూ బాబయ్య గారి వంట్లో ర క్షమాంసా లే లేవు, 

ఇద్దరే మోసికొని పోవచ్చును. 

విన్స---ఇద్దర మెక్కుడ మాయగలమండి. రెండు మై లృెళ్ళాలి. 

జాని కష్టసుఖాలు తమేేమి తెలుసు, తమశెవ్వుడే నా శవాలు 

మోశారా వమైనానా? ' 

సీతా___నన్ను శవాలుకూడా మోయనుంటావు, 

విన్స_..అది కాదండి నాకష్టంచూట మనని చేఫాను కాని 

తమరిని అంత మాటంటానాండి! 

సీతా.__ఏనో ఒకటి చెప్పు త్వర గాను, 

విన్స -.. చెవ్పడాని కేముండండి అసశే ఇది నీచపువని గదండి 

(ాహ్య్మణజన్మ మెత్తి వీనుగుల మోయుటకం క. త స్పేమున్నదండి, 

పొట్టకోనం ' యీనృ త్రి యేడుస్తూన్నాం, (వతం చెడ్డా భలము 

దక్కాలి, 

నీతా ... ఎక్కడా లేని మామూలుట య్యా మరి? 

విన్న... లేకేమండి, దాసి వడుపుకొద్లీ యిలా పుచ్చు 

కొంటూనే యుంటాము, మొన్న కన్నయ్య గారు పోయిన వాడు శశ 

రూపాయలు పుచ్చుకొన్నాను. కామప్పశొస్తుల్లు పోయినవ్వుడు 20 

రూపాయలు పుచ్చుకొన్నాను, దాని నడుపుకొద్దీ అడుగుతాము. కాక 
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పోయినా ఎన్నై నా నూటి కొకటి వస్సుంది"కాని తమవంటివారిళ్ళలో 

తరుచుగా రావుక దండీ! 

నీతా! మాయిళ్ళల్లో యిటువంటివి తరుచుగా రావె 

నని కూడా కోరుచున్నా వ్ర, 

విస్స__అది కాదండి నాయభి|పాయము, వలిన వారు తవ్పట్టుకో 

వద్దు, మాకి బేవృ త్తి, మరియొక శుభ కార్యాలలో మిరు దరికి జేర 

నియ్యరు. ఎవ్వుడో నూటికెకటి వచ్చినవ్వ డందులో తక్కు. వ 

చేస్తీ మే మెల్లా (బతకమని మనివి జేస్తూన్నానండి. 

సీతా__మాడునర హాలు పుచ్చువొని కార్యము కాని చృయ్యి 

విన్స___బాబు యా వరియాయము నేను మనవి చేసినట్టు 

పోనియ్యండి, ఇవ్వుడు న్యవహాకం రద్దీగానుంది, నూకు నాలుగు 

డబ్బు లొచ్చీగోజు లి వ్వేసండి, న్రూళ్ళోకలరా (న వేశించినది అవతల 

మూడు వరహా లిస్తామని ఒకరు కోబురువంపుశే వెళ్ళక తను కబురు 

మిద యిక్కడికి వచ్చినాము, ఈవరియాయం యాలా కానియ్యండి, 

మొ యింట్లో మరియొక వరియాయమను చన్రకగా వని చేస్తాను. 

సీశా__ (కోపము తోళఛీ-ఛీ! న నోరుముయ్యిని ర్భాగ్యపుముం జా 

కొడకా, మాయింట్లోమరియొక న 'రిచవుక గా వనిచేస్తావా! నీకోనము 

యింటిల్ల పాదిని చావమంటావాయేమిటి ? 

విస్స.. బాబయ్యా తేమ ర్నాగవావడనద్దు వని రద్దీమూ ' 

లాన్ని వీలు లేదని మనవిచేసొను, కాని మరియొకటి కాదండి, నావల్ల 

లోపాలోవము. లుంకు తమరు తమింవాలి, 

సీతా__విచ్చిగా! మన పుకోహితుడుగారు. కామశాస్తుల్లు 

గారు దొడ్లో యున్నారు, పిల్చుకొనిరా, 

విచ్చి... చిత్తము, (అని ఆయనను తీసుకొనివచ్చును,) 

పురో... ఏమి శెలను వ్ళ్ళేదెన శేల్పా'రా? 
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నీశా__ ఈ నిర్భాగ్యులతో నేను మాట్లాడను, మీ రవతీ 

లకు తీసుకొని వెళ్ళి మాట్లాడి తేల్చండి, 

పురో 

వదో చప్పున తేల్చు, (పొధ్గక్క_ చున్నది 

విన్సృయ్య ! ఇల్లా రా (అని అవతలకు తీనుకొనిపోయి) 

విన్స__ఏమి చేల్చనండి ! ఈలాటి గొవ్ప స్తలములలో మాకు 

వచ్చేది మీరు చెడనొట్టవప్ట. ఈ లాంటిది. మోయింట్లో అయితే 

వూరికే మోసీనా మోసిన వాళ్ళమే, ఒక్క-వరహాకు మోసినా 

మోసినవాళ్ళ మే, 

పురో. నారాయణ నారాయణ, ఇంతదక్కు.నూలిన నోళ్ళ 

మరా మోవి, మా యింట్లో యిటువంటిది రావాలని, చన్రకగా నని 

"చెయ్యాలని మో కోంశిలా? నే నీయిష్టము.వకారం చేయిస్తాను. 

ఇక మాట్లాడకు, (అని లోవలికి వెళ్ళి) నా మనవి చి త్తగించి వాళ్ళు 

వెప్పినట్లు వవ్వుకోండి, వాళ్ళు వచ్చి కసాయి ముండాకొడుకులు, 

ఏమి వవ్వుకొనుట లేదు. వైగాను మా యింట్లో వే చవకగా 

చేస్తామన్నారు, 

సీతా _ సే రమ్మనండి. కర్మ గోదావరినడ్డునే చేద్దాము, 

(అంతట సీతావతిగారు నివ్వువట్టుకొనగా వ్న్సయ్య “మొద 

లగు నలుగురు _బౌహ్మణులు పా జెవట్టుకొని పోవుచున్నారు.) 

(అందరు న్మిమ్మ-మించుచున్నారు.) 



కాండూరి జానకిరామయ్యగారి "పెండ్లి 

ఒకటవ రంగము 

(జాన కిరామయ్య గారు జగన్నాధంగాకు శై రనసిద్ధాంతీగాగు 

(వవేశించు చున్నారు, ] 

జగ. జానకి రామయ్య బావ గారూ | పెద్ద కాలంలో తమకు 

చాలా కష్టము వచ్చిఐది. ఈ వయస్సులో తమకు కళ తవియోగం 
డు . 

కావడం వాలా బాధకరం, అది యంతభాధకర మో కొంత కాల 

మనుభవించిన వాడిని నాకు తెలునును, ఛ గనంతునికి తెలుసును 

ఛ్ రనందేపా మేమండి నాకుగూడా యీమధ్య నిటునంటి 

చిక్కే_ తటస్టించుటశోత వదిహేనువందల రూపాయలకు నా యిల్లు 

అన్నీ తాకట్టు చెట్టి వ చేళ్ళ రండ నొక దాన్ని కట్టుకొన్నాను, 

ఇన్నాళ్ళు బతి! ఆఖరికిఅనత్నీ కుడ నై వావనాయను అభిమానము చేత 

తంటాలువడ్డాను, న పెళ్ళిలో నదన్యము నకు వెళ్ళినా అవత్నీకుడికి 

"తాంబూలం యివ్యనుంటూా వచ్చినారు, అందుచేత అలా చేయ 

వలసీ నచ్చినది, 

జాన_'నిటూర్బు విడిచి) తముద సెలవిచ్చినట్లు యిటువంటి 
. ' 6౬ (a) 

చాధ మరియొకటి లేదండి, కొంవ గుండం వేసుకొని పోయినది కాదండి? 

జిహ్యూ చచ్చిపోయినది, కుడిభుజము వడిపోయినడండీ, ఆరోజుమొదలం 

కొని నాయిల్లు చీకటికోణనుయినది, ముందుడారి నాకేమి పొడ 

టడం లేదు, 

ul ర___మిీా కేమండి మహరాజులు, తమకు కొడుకులుకోడళ్లు 

మనువులు మునుమరాం[డు "వళ్ళుముని దురోధననంప త్తి తిగా నుంది, 

తమకు జరుగుబాటు లో కేమి యుండదు, 
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జగ__భై ర వసిభ్ధాంతిగారూ! మోకుగూడ పిచ్చా! యేమిటి ఈ 
పీదవశాలంలో యెక్క. డికొడుకులు యెక్క డికోడళ్ళు యెక్కడ జరుగు 

బాట్లు! అవిపూర్యపుమాటలు, కొడుకుల కామా తాసితృభక్కులు కోడ 

ళ్ళకా అత్తమామల భక్కులు? మునువటికాలంలో నే ఆ-తరించినవి, 

కాస్త తల్లి దం్యడిమోద భక్షియున్న వాళ్ళం మన మేగాని యీనాటి 

వాళ్ళకు లేదండి, ఈనాటి కోడళ్ళుముసిలిముండా వాళ్ల శేసిమాస్తారా! 
వాళ్ళ వెళ వెకలు వాళ్ళ వకవకలు పోకులు అమేకాని వాళ్ళకు కళ్ళు 

కనబడ తాయండి? 

జాన.__-మోాక డుపుచ ల్ల గా నిజం చెస్పారండిజగన్నాంథ గారూ! 
మనము. సుఖవ డాలం కే మనవస్తు వుండొలండి; మన వాళ్ళు కానై తే 

మంచివా లే కాని అయి తేనేమండి భా ర్యా దారి వేరు, బిడ్డలు కోడళ్ళు 

దారి వేరు, 

థ్రార (తనలో) ఈయనకు డెబ్బదియేండ్లున్న వ్పటికి పెండ్లి 
చేసుకోవ తెనను గట్టినంకల్పము, కలిగినది. అందు వేత నే కొడుకులు 
కోడళ్ళు యీయన కెన్నో యున భారములు చేస్తూన్నవ్పటికి జరుగు 

చొటు "లేదని వెండ్షికోనము. దొంగయుత్తులు వేస్తూయున్నాడు, 
((పశాశముగా) తమరు శేలవిచ్చినది సత్య మేనండి, 

జగఎాక్ నక 'నేముందు దారి నేనుమనవిచేస్తూన్నా నండి, మీరు 

విహాహము చేసుకొండి, 

జాన. సరినరి, నాకివ్వుడు ఏవాహమేమిటి ? బావగారూ |! 

నాకు పిల్లనిచ్చేవా డెవడు? 

జగ__ఇ చ్చే 'వారుంకే చేసుకుంటారా |! ఇవ్వ కేమి నాకివ్య 

లేదా, పురుహో_త్రమరాన్రగారి కివ్య లేదా? బుచ్చి రాజుగారికివ్య లేదా, 

-ఈ ంభిరవసిన్దాంతిగారి కివ్య లేదా, 

బైర---నరి నరి నామాటశేమి, నేను జానకి రామయ్య గారి 

కంకు చాలా చిన్నవాడిని, 



Mh 

జాన_.ప్ర దొకటా (కొ_్తవింత, మోడు బాగా వదివద్దాలు 

ేళ్ళువచ్చి పోడశ ఛాహ్మ ణా ర్జాలు చేస్తూండేట ప్పటికి నీను గోచీ 

పట్టుకొని అవ్వుడవ్వూడే బడిలోని* 'వెళ్లుచుండే వాడిని, 

జగ__నయన్సుల శేషు లెండి, ఉన్నన్నీ ఉన్నాయి "లేనన్ని 

లేవు దానికేమి, నేనడిగిన మాటస నమాధానం చెవ్చండి, ఇచ్చే 

వారుంట మారు చెండ్లాడుతా రా ? 

జాన -మోరంతొ యీోలా బలవంత ఇెడుతూంశు నేను 

మరోలా చేస్తే బాగుంటుందామరి కాని నలుగురు నవ్రుతా రేమో 

యని భయ మేస్తూం ని, 

జగం. ఎవ డా నవ్వేవాడు కుక్కలు మురిగితే యేనుగు 

వరవ లేమి పోతుంది చెప్పండి, మన మేమైనా కానివని చేస్తూన్నాము 

కనకనా న వ్వేటందుకు, పడిపోయిన కొంవ నిలబెట్టుకుంటూ "న్నాము. 

అదీ త శన! 
శేవర్గొకటున్నా యిగాదండి, ఈ పేవర ముండా గా నైన్ 

వాళ్ళకి వ! అక్కర లేనిదీ లేదు, 

జగ వెనవ వేవర్ణమా కొంటు కు, నేను వేవ న్లైవ్వుడు చూడనే 

మూడను. ఈనవవన-గరికులన్నా 'పేవర్షన్నా నాకుమంట, నవ్వడ 

మెందుకు, మనభీమ రాజు గారికి 65 వ యేట పెండ్లి అయినది, అజు 

గురు పిల్లలు పుట్టినవారు. మన వె. డ్లి చేనుకొన్నామని ఆశేపించే యీ 

పడుచు నిర్భాగ్యులలో కొందరికి పిల్ల లే లేరు. వాళ్ళకూతలు "లెక్కే 

మీటి, ఇక నీను సెలవు పుచ్చుకంటాను, నాకవతల వనియున్నది. 

తక్కి-ననంగతులు మని ర వసిజ్ధాంతిగారు రేపు మాట్లాడు తావ 

"లేవండి, మీకూ భోజనానికి |పొద్దుపోయినది, 

(అని అందటు నివ్క- )/మింతురు. ) 

pe PE 



శెండవర౦గము 

[అవృుడు జానకి రామయ్య గారు ఖర వసిద్ధాంతిగారు 

వ వేశించుచున్నారు.] 

జానకి.__సిద్ధాంతి గారూ! మి ేవో మూట్లాడు తారని మొన్న 

జగ న్నాథంగారు చేళ్లేటవ్పుడు సెలపీచ్చినారు, ఆ విజేషూ లేమిటో 

"సెలవియ్యండి, 

భర... సెలవిచ్చుట శేమున్నది, తమ వివాహవివయ మే, నే 

నొక నంబంధం కుదుర్చుకొని వచ్చినాను, పిల్ల వం జెందేండ్లది, లత 

ణంగా నుంటుంది, సాం(వజాయానికి చేశే లోటు లేదు, అన్నో దశాలికి . 

లోవుము లేదు. ఆ (ాహ్నణుడు తదన్నం త్మదసంతిని గౌర నముగా 

కాలడేనము చేయుచున్నాడు. 

జాను 

న. .. మురెవరుగారు, వన 'యడవిల్లి మంగ య్య గారు, 

జానకి ...ఆయనా, సరినరి, త్యజ డాని  కొవ్వుకొన్నాడూ! పిల్ల 

లతుణంగానే యుంటుంది చూచినాను, మొన్న [శావణనూసములో 

నూ యింటికి తిల్లీ కరాతూరు చేరంటమునకు వచ్చినారు, అయితే 

కన్యాదాన మే చేసాడా? వమన అపేత యున్న దా! 
ఖీ 2 డా a 

ఛై ర...అత (డు కానై తే కన్యాదానం చేసే సాహసం గలవాడే 

కాని స్థితులు కొంచెము తక్కు..న. మైగా బుణ గను? డైేయున్నాడు 

అందుచేత నీ సంగతి మీలో మన పీచేయువాన్నాడు, 

జానకి ముసుగులో గుద్దులాశుందుకు స్పష్టంగా "దవ్బండి 

యేషు కావ అనో, 

“శ్రా రెండి కూతురుతలి వ న్నెండువందల రూపాయలు 
ర cn ౧౧ 

కావ లెనంటుంది. అందులో వెయ్యి రూపాయలు అవ్వు తీర్చుకొంటా 

రట, తేక్కి-స రెండునందలు పెట్టి. , కంకి చేయించి మెడలో వేసి 

_ కొంటుందట., " 
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జూనికి..._.సామ్ము కేమి, అది తెక్క_ లేదు. రహితివరచుకొని 

. /| | (| vw ఇర _. రహితమున శేమున్నది. తల్లిదం డు లిద్దజు నవ్వు 

కొన్నారు, పిల్లదాని తాత యున్నాడు, అనగా త ల్లితండి, ఆయనకు 
cn ౧౧ 

మోనయ సే ఉంటుంది. ఆయన వండునంటి విల్ల దాన్ని కాటికి కాళ్లు 
4 ౧౧ య 

జాపుకొన్న మునలి ముంజ వాడికిచ్చి గొంతుక కోస్తారుటత్తై యని 

వాళ్ళను తిట్టుతూ ఉన్నాడు అందుచేత వాళ్ళు తటవటాయిస్తూ 

న్నారు, ఆయన రెండురోజులలో ఊరికి వెళ్ళవోవుచున్నాడు. ఆయన 

గాలే నన్ను మీ నయనస్సెంతో కనుక్కొని రమ్మునమన్నాడు, 

జూనకీ.....ఇదోగ ఉ్లైచ్చిందీ మళ్ళీ, ఆముం డాకొడుకు మొ గాన్ని 

కూజా వందరూపాయలు పార వేస్తే వూడకోడూ | 

Ex ర వాడి కా గొడవలున్నట్లు కనబడదు, 
ఎ— ర 

జానకి. అయితే మోరోవని చేయండి. నాకు వఖె యో 

యీ ఖ యొదో యున్నట్టుగా నొక జాతకం తయారు చేయండి. అది 
0 రు | 

ఆయనకు చూ పెడడాము, 

థై ర-మోాగం వించను పుచ్చుకొనే అయి చేళ్ళయినదిగ దా 

వఖె యేళ్ళంపే ఆ మునలవాడు నమ్ముతాడా 
రా - 

జానకి నమ్ము కేమండి వుసిబూసి నేశేడుకాయ చేసి యేదో 

జాతకం మిరు (వాస్తురూ అది ఆధారము వేసుకొని మనము) యే 

యేళ్ళు అండాము, 

భెర... మో "వెద్దకొడు క్కే. ముప్రైయెదు యేళ్ళున్నట్టు కిన 

బడుతుంది, 

జానకీ... వానికి మువ్చదియె దెక్క-డున్నాయి. మొన్నటికుత్తైడు 
శాకపోయినా వదహారో యేట వీల్లలు పుట్టిన వాళ్ళు లోకంలో లేరూ, 
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ఇర లే కేమి ఆగయ్యాళి ముండాకొడుకు నమ్ముడుగానిఇది 

గాక మరో యిబ్బందికూడ ఉందని చెవ్వుకుంటూన్నారు. ఆ పిల్ల 

యేసూ ఆడపిల్ల ల స్కూల్లోకి వెళ్ళి చదువు చున్నదట, ఆ చిన్న 

జేమో నాకీ ముసలి మగడక్క_ర లేదంటూన్న దట. 

జా నకి... (కోనములతో) వడిశింది అవతవకపిల్ల దానిష్ట మేనా 

యేమిటి, యివ్వుడొబచ్బాయి వెధవస్కూ- ళ్ళు, వెధవ చ దున్చలుఆడపిల్ల 

లకి, నంటపాయిదగ్గర కూర్చుని యింతవ్రుడ కేసి చాకిరీలు చేసేవాళ్ళకి 

చదు నెందుకయ్యా, వీళ్ళుద్యో గాలు చేస్తారా; ఊళ్ళేలుతారా 2 

చదువు వెవ్చి స్తే యేముంటుంది మగడే వడ్డంటుంది, 

భై.ర పిల్ల ముండ, దానిమాటశేమి లెండీ అచెల్లాగో ఒక 

లాగు సొనెంయిస్తాము, దానియిష్ట మూ యేమిటి, “కెండన జాతకం 

(పాయడానికి తమజన్న సంవత్సరం వొవ్చండి, 

జానకి... అనలు వరాభవలో పుట్టినాను, ఇవ్వుడు సాధారణ 

సంవత్సరంక దా! నిజానికి అరవై వె యె దేళ్ళున్నాయి. వవో వన్నెండో 

తగ్గించి మో యిష్టమువచ్చిన సంవత్సరములో జననం వేసి జాతకము 

(హాయండి, నాకు యే భై యేళ్ళున్నాయన్నా నమ్ము తారు నాది 

శాయశరీరం, 

భిర_నా పాశ్లువో నేను వడతాను, ఎల్లాగో సొసాయి స్తే 

నరిగజా మో శెందుకు, 

జానకీ... మోకిందులో ఒక యేశ్రై రూపాయలు ముట్ట చెప్పాలని 

యున్నది. 

“భై ర._ఆమాట తేల వెట్టకండి, వెధవసామ్ము సొమ్ము నెమి, 

మో యవస్థచూ స్తే నాకుకడుపు దరిగోసుకుపోతూయున్న ది, మిమ్మ ల్ని 

నొక యింటివాడిని చేసి మాట దక్కి ంచుకోవ లెనని యున్నది, చైవ 

ఘటన యేలాగున నున్నదో తెలియదు, 



జానకి. సిద్ధాంతి గారూ |! మోరు పూర్వ కాలము మనుష్యులు 

కనుగ 'స్నేహధర్శం నిలిపి నా నీషయమై యింతే వరితావము వడు 

చున్నారు. ఈ కాలపువాళ్ళకిటువంటి స్నేహ ధ ర్మాలున్నాయా ( 

అయితే చూడండీ |! వీల్ల వినేటట్టుగా తల్లి దం డులతోటి మూడు వేల 

రూపాయలు నగలు వెడతాడు. బంగారపుజడ. కట్టు కాసులపేరు, 

మొహిరీల మేరు అన్నీ పెడతారని "దెవ్చఎడి ! దవీణాది చీరలుపునహో 

చీరలు బనారసు చీరలు శెండు చెనైలతో నున్నాయి, అవి అన్నీ 

యిస్తారని చెప్పండీ, హోయిగా మేడమిద నుండవచ్చునని చెప్పండి, 

ఖై ర. చెప్ప డాని కేమి, అన్నీ చెబుతాను. కుదుర్చుకొని 
వస్తాను, నాకు వాలా అన్రనరమ గా నున్నది, ఒక్క- పాతిక రూపొ 

యలు బదులిసారూ సల్లాళ్ళలో ఎుస్తాను. 

జానకి_నరి దీనికి బదులెంనుకొండి పుచ్చుకోండి, (అని 

నందువా. తాళముతీసి సొమ్మిచ్చును.) 

ఛథైర_బదులై తేనేగాని నేను పుచ్చుకోనే పుచ్చుకోను, 

' సెలవుపుచ్చుకొని శేపువస్తాను. ముహూ ర్హమే కోదుర్చికొనివస్తా, , 

(అని లెక్క_ పెట్టుకొని రొంటిని వోపును,) 

(అందణు నివ్క- )మింతురు,) 

pn fp Bp 

మూడవ ర౦0గము 

(మంగ య్యగారి యులు) 
[2 ౧౧ 

[ఎడవల్లి మంగయ్య, భె రవసిదాంతి (వ వేశించుచున్నారు.] 
య జ య ణి - 

మ. గ__కర్పు లమాట యేమిటి, సా శాయనిచ్చే సొమ్మంతా 

నాఅవ్వుల్మకింటే పోతుంది, తె శువందల రూపాయలె నా యుంకునే 
. చెట్లు 

గాని యింతే వప్పూఅన్నా ౨'పెట్టి నలుగుతు బందుగులను వంవడం 

కాదు, ఇదికూడా వెండ్లి కొడుకు దగ్గర నే పుచ్చుకొనవ లెను, 
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భైర__ఆయనతోజెన్సి నేనిప్పీస్తాగాదూ, సభ్యా సీమామ 

గారి పోరాటము వదుల్చు ముంచు ఆయన బొత్తిగా పిల్ల నే యివ్వ 
య 

డానికి వల్ల కాొదంటూన్నాడుకాదూ, 

మంగ_._అవకతవక  ముండాకోొడుకు, ఆయనలో యేమిటి 

పోనిస్తూ. రాతి మేమిద్దరము చెబ్బలాడుకుస్నాము, మునలి వాడికి 

విల నియవదనవి ఆయన, యిసానని నేను వటింపులు వట్టుకొన్నాము, 
౧౧ స్ a) | ఆతి 6 _ ఓ 

చివరకు మాటమాటావచ్చి ఆయనజందెము తెంపుకొని అన్నం 

మానుకొని లేచిపోయినాడు, కాక పోయినా సొవిల్లకు వా జెవడయ్యా! 

మూాకిలను నూయిప్లమువచ్చినట్లు వేసినొంటాము, 
(ag) ee) CN) 

(ఖైెరనిజ మే. . ఆయన వెళ్ళి పోవడంవల్ల సుముహూ రము 

తన్నకుండా జరుగుతుంది, మనమిముడు జానకిరామయ్య గారి యింటికి 

వెళ్ళి తొంబూలాలు పుచ్చుకొని ముహూూర్భనము రహితము చేసికొని 

వచామురండి, ఆయనదగ్గర మూలము మారు మరొక మాట అనవదు, 
యు ౧ "దె 

మం లా లా ow ' 

ఎందుకంటే ఆయనను చుంచిమాటాడి తె సేయిల్లు బంగార మె 

వోతుంది, ఎందుకం శే మునలిముం జాకోొడుకునకు వెంసబ్లామునొరికినా 

వీల్ల పొడికి గుడ్డ వేలికిదొరకినా వదిలి వెట్టవని యొక సామెతి యున్నది, 

అది నిజము, సికూతురు కానరానికి వెళ్ళనిస్తూ వాడింట్లో యున్న 

సొమ్మంతా సీయింట్లో వడుచుంది, ఇవ్వుడు నాలుగు వేలరూపాయలు 

నగలు వెడతాడు, 

మంగ_.నగలు వెడితే మన కేమి వస్తుంచయ్యా, అందులోది 

యేమైనా మునము ముర్టుకొనుటకు నల్లా యేమైనానా 2 

బై ర కయన అయిమ వేల రూపాయలకు భీళూవేయించి 

సారు, ఆభీమాసొమ్ము కూజా యాపిల పేర (ట్రాన్సువరు జేయింసాను, (6 గా = 
అ” ల ల న న జా యు టా 

ఇదిగాక నాలుగునందలో మూడునందలో వచ్చెభఘభాములు మోవిల్ల 
. య 

జీర | వాయిసాను, పిల కావరానికి రానినూ.,. ఈ ముంజాకొడుకే 
(లు అంటి య ఎవి 

గ్గ వష బాలం కంకి కం, జ కుష్ ల 
కుక్కలా గు. మూరు దెప్పి ట్టు ఖంటాడు ఇన్ని కాట లెం దుకు మంగ 

+] 
| 
|. 
“3 i 
il 
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య్య బావా | ఒక్క మాట చెబుతానువిను, నేను అమంగళం వల్ళికి 

నానని నన్ను ఓ తిట్టకు. ఈ ముండాకొడుకునకు అతి మూ తేము రోగ 

మున్నది. మస బకికి తే అయిజేళ్ళు ఒకి శేను ఆశేళ్ళు (బతిశేను, 

వరాచపుండో వేసి చస్తాడు. నీకు అమాంబావతు పాతికివేలరూపా 

యల ఆస్తి కలుస్తుంది, ఇంతకు నీపిల్ల లజాతకం మంచిది. 

మంగ... ఆమాటుందుకు పోనిస్తూ, వాళ్ళు వదికాలాలపాటు 

(బతీశియుండాలని నాకోరిక, నడవండి వెడదాము వారింటికి, 

(ఆని యిద్దరు నిష్క-)మించుచున్నారు) 

ne 

సాలుగవ రంగము 

(జానకి రామయ్య గారి యిల్లు) 

[(,భిరవ సిద్ధాంతి మంగ య్య గుమ్మముముందర నిలచుచున్నారు] 

భి ర --మంగయ్య బావా! సీవు కొం చెముసేస్తు యా యరుగు 

మోద కళార్చుండుము,. నేను కొం ఇెముసేపు జానకి రామయ్య గారితో 

చెండ్లి కర్చులనంగతి మాట్లాడి నిన్ను వీలుసాను, అవ్వుడు సీవ్ర మేడ 

రా-ంద్రిక్తి రావచ్చును. 

మంగ__-సరే! యిక్క-_ జే కూర్చుంటాను, 

(అని అరుగుమోద కూద్భ్బృండును) 

ఖైర-.--(లోవలికి వెళ్ళి మేడయెక్కి.) జానికి రామయ్య గారూ! 

-డనున్నారు ! 

(అవ్బ్వుడు తివాసీమిద కూర్చుని (స వేశింతురు) 

జాన... ఇలాదయ చేయండి, ఇక్కడ ఇక్కడ, 

ఇ₹ర....అంతా కుదిరినది, వింద్రికర్చులవిమయ మై తగాదా 
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వచ్చినది. ఆయన వెట్టుకో లేనంటూన్నాడు అవికూడా మి బేవహిం 

వ్రాాలట, 

జూన .ఎంతన్రతుందడి? 

'భెర... రెండువంద లవ్రతుందన్నారు, 

జాన నే యిచ్చి వేస్తాను, కాసి నేసీరొక్కమిచ్చి పిల్లని 

కొన్నట్లు పెండ్లి క ర్చ లకూ డా యిచ్చినట్టు లోకంలోయక్క_డా తెలి 

యసీయకండి, నాకు అవతిష్టగా నుంటుండి, 

_ఖెర---నయమిం కా, ఈనంగతి రెంకవవారికి తెలియనిస్తానా 

జాన_..అయితే అమునలాయన యేమంటున్నాడు ? పిల్ల 

యేనుంటూన్నది ? నంగ తేమిటి? 
ఎఖైర ముసలాయన అల్లుడుతో తగచావడి లేచిపోయినా 

డు. పిల్ణయింకా గుణుస్తూందట, వీల్ల రండ దానితో శుమిటి, విల్హ్లముం 

డకు చదువుచెప్పించడం ఒక అనర్హ కం; రెండవది నం థైం జేండ్లున చ్చిన 

చాక "వెండి చేయకుండావుం చడం వొక అనర్గకం చిన్నప్పుడే చెండి 

స్తే యీం'బాధలుండవు, 

జాన... నిజమే అందుకే మన వెద్దలు చిన్నతనములో పెండ్లి 

చేయమని ఆడదానికి చదువుకూడదని అంటారు, 

భైర__మోమామగారువచ్చి |కిందకూర్చున్నారు. ముహుర్హ్త 

ము స్థిరవర చుకొ నేందుకు వచ్చినారు, ఆయనను శేకవేస్తునా, 
జాన.__ర మానండి, 

భెర_._.(మేడవసారామిదికి వెళ్ళి) మంగయ్యగారూ ! దయ 

చేయండి, 

మంగ-__-(వెకి వెళ్ళి) నమస్కా-రము జూనికి రామయ్య గారు. 

ఖై ర__పద్దు వద్దు, సీఖాయనకు నమస్కారము చేయకూడ దు 

నీవు మామగారూ, ఆయనఅల్లుడు, వయస్సులో ఆయన చాలా పెద్ద 

వనన న కలు ల 

eat 



జ 

214 ప్రహసనములు 

ఎలైనా వానికినీవు వెద్దవాడవు గనుక నీవు నమస్కారము చేయగూ 

డదు, జానికిరామయ్య గారూ! మంగ య్య కాశ్టే వయస్సు లేదు, మో 

శెద్దబ్బాయి యీడువాడు, ఈయన భార్య యైనా మో వెద్దన్య్యూయి 

యిీాడుది, 

అ నాకైనా వయ: స్సాశ్లే కేదండి, త్యర గా వించను 

పుచ్చుకొన్నాను గనుక "సద్దవాడిలా కనబడ తాను, . 

మంగ _వరవాలేదు. ఈనయస్సు శేవుండి, మిమ్ముల్ని మళ్ళీ 

నకయింటివారిని చేయడంవల్ల నాకెంతో పుణ్యము వస్తుందని మికు 

విర్లనిస్తూన్నాను. మివయస్సాక లేకా ై -? మోక కం కురెట్టింపువయస్సు 

గలవాళ్ళు వెళ్ళాడుచున్నారు.. నాపిల్లదాని అదృష్టము బాగుంకు 

మోారు వేయేళ్ళకీ నర్ధి వర్గిల్లగూడదూ? 

ఎభ్రైర్ = సంచేహామేమిటి ఈయనే నూ శేళ్ళుబతికిమావిల్ల దాని 

వల్ల కొొడుకోబను కూతుళ్ళను కంటాణవనూడు, ముహు రము స్థిర 

వర చండి. మళ్ళీ బుధవారము మంచిముహూ రృమున్నది, అముపూ 

లము వంచకరహితమై యున్నది. తారాబల చంద్రబలములు సరి 

పోయిన పి, 

జూన----స దే బాగానేయున్నది. అదినాకిష్ట మే. 

థర అనుకున్నట్టుమంగయ్య గారికీసొమ్ముయివ్పించి వేయండి 

జాన మోకు కాసులిసాను పుచ్చుకోండి, అచమూంచావతు 

నూరుకాసులుయిస్తాను, అనగా నదీహేనువందల రూపాయలగును, 

(అని లోవలిశెళ్ళి యెంచి తెచ్చియిచ్చును.) 

మంగ___-( లెక్క. పెట్టుకొని మూటగ “ట్టకొని) ఇక నేను సెలవు 

పుచ్చుకుంటా, 

భర నేనుకూడా నెలవుపుచ్చుకుంటాను. యివ్ఫటికి నేను 

కృతాజ్ధడనై నాను, 
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జాన-ూచి త్తము, నేను నా వయశ్నం మాదుం పాను, 

(అందరు నిష్క- )మింతురు) 

అరకాజాా క నారు 

వమదవరంగము 

క 3 ఖై రవసిద్ధాంతి (వవేశించుచున్నారు] 

జానికసిదాంతిగారూ! ముహూర్త మో ర్యా తియేగ దా 

_ మీరు సాయం త్రము చెందరా ళెవచ్చి మాయింటిదగ్గర కళూర్చుం 

డండి, మనమంతా కలిసి తరలి వెళ్ళుదము, 

భైర__పల్లకీ భజం! తీలమాట యేమిచేసినారు కుదిర్చినారా? 

జాన. వల్ల కీవద్దు భజంత్రీలు వద్దు. సుముహూ_రృము వేళకు 

మాత్రము (శోలుననాయి.. కెప్పిస్తాను. రెండవ పెళ్ళివాడికి వల్ల క 
యెందుకు? భజం! తీ "అందుకు? 

శై ర... అల్లాఅనకండి, తమకు రెండవ వెళ్ళి కాని విల్లకు 

రండవ వెళ్ళి కాదుగదా! పిల్లకు ముచ్చటా అచ్చటా ల తీఠవద్దా? పెద్ద 

చారు వల్లకీ యెక్కో-రని యెనరో అనుకుంటూండగా విని వెళ్ళి 

కూతురు యీ వెధవ వెళ్ళి నాకొదేనద్దని యెంతో యేడ్చిందట, 

జాన.--సిజ మన్రను. పొవ మూాచిన్న దాసి ముచ్చటకూడా 

తీరవలసిన జే, పోసీ యేదైన వల్లకీ కుదర్చండి, పొలనిమిత్తం రాయి 

ముయ్యాలన్నట్టుగా పిల్లనిమి త్తం నేను వల్లకీ యెక్కు_'శాను, 
ఛైర... ఆవని బాలాబాగావుందడి, అది అందరు మెచ్చుకొనే 

వని, ఎందుకంశు యిదినర కే అందరు చెళ్ళికొడుకు వెద్దవాడు. పెద్ద 

వాడసి పిల్లని ఉడికిస్తూ ఉన్నారు, అందుకు తోడుగా వల్లకి యెక్కక 

పోతే మరీ అభాసుగా న్రంటుంది, 

జక 

on 2. 

నం... 
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జానకి ట్టనివాళ్ళు చెబుతారు పీటలమోద వెళ్ళిళ్ళు చెడ 

గారే మజహోనుభాన్రలు లేవగనకనా! అయినవ్బటికి నేను సాధ్య 

మయెనంతనరకు వడుచువొాడులాగండుట శే (వయత్నము చేస్తూ 

న్నాను, ఈముహూర్తము నిశ్చయమయిన నప్పటినుండి తలమిోదనున్న 

తెల్ల వెంటుకలకు నల్లరంగు 'వేసుకుంటూన్నాను, ఇవ్వడు నా 

"నెంట్రుకలు జీడిగంజలుకన్న నల్లగా ఉన్నాయి. ఈమధ్య నంపెంగ 

నూ నెతోచే తలదువ్వుకుంటున్నాను. నేను నహాజంగా బక్కవలచగా 

రివటగానుండుట చేతను కాయశరీరం మనిమీినగుటచేతను నా కర 

వయి యేళ్ళున్నా.... కాదు కాదు యాశై యేళ్ళున్నా మువ్చయి 

యేళ్ళు వాడిలాగో కనబడ తాను, వెళ్ళికూతు. రిదివజకెవ్వుడూ 

మూడకపోనడం చేత (ఛమవడుతోంది కాని చూస్తే అంత బెంగ 

'పెట్టుకోదు, . 

ఖైర =. ఆనాలుగు తలం బాలు నెెత్తిమోద వజేవరకు యేవో 

మాయోపాయములు చేసి మారు కాలంగడవండి, వీల్ల చాలా తెలి 

చెనడి. ఆవి స్తే చేగులు అక్కు పెట్టును. అయినా మారు నెళ్తుబంగా 

ర పుజడ, కట్టుకాసులశే చేరు చూస్తే సగలనంబరంమిద యిీిపిచారం 

మర చిపోతుంది లేండి. నది (వస్తుతం నేనింటికి వెళ్ళి సాయంకాలము 

వస్తాను, అందరము.క అసి 'వెళ్ళుదాము, 

జూనకి.._.-చి తృము, 

(ఇద్దరు నిష్క- )మించుచున్నారు.) 

న గ. 

తజ వ రంగము 

(కాముయ్య ఛీమయ్యయను ఇద్దరు బాహ్మణులు (న వేశించుచున్నారు) 

కావు... ఏమోయ్ భీమయ్య ఏమిటి విశేషాలు? 

భీమ.._.ఉన్న విశేవము వక్క_ యే. మన జానకి రామయ్య 

గారికి రాతి వివాహమైనది. యెంతో శోభన్కరముగా జరిగినది, 
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కామ... ఏమిటాశోభ' ? వాసి నా ఇెవినిగూడా వేస్తూ. 

భీమ__శోభన్నకోభా | చెళ్ళికూతురు క న్యాదానపు వేళ 

హోరున యేడుపట, 'సెండ్లికొడుకువారి తరుపువారు యెందు కేడు 

స్తూంది అని అడిగి తే (పొద్దుటినుండి ఉవచాసము గనుక ఆకలిచేత 

యేడుస్తూందని తల్లి దం|డులు సర్పి చెప్పారు, 

కామ... చాలా వనందుగా నున్నది ఇంకోచి తముకూడా 

జరిగినదట యేమిటి ? మంగళస్తానాలికి వెళ్ళినవ్వుడు జెల్లి కొడుకు 

నూతి దగ్గర జారి వడ్డాడట యేమిటి, చట్ట నెప్పి వట్టినదట, 

భీమ_._.అవ్చుడే నీడాకొ వచ్చినదీ యాీానంగతి, పెళ్ళికొడుకు 

' మునలివాజై నందుకు ముసిలివాడులాగ నడవక వడుచువాడులాగ 

గబగబ నడవపోయినాడు, లేనిపోని గోటు తెచ్చినెట్టుకంకే యే 

మవుతుంది ? పడ్డాడు చట్ట విరిగింది, తోమడానికి చీకటితోశు 

కుమ్బురాడిని తీసుకు వెళ్లుచున్నా శే, 
కామ... ఆయన కట్టించుకొన్న దంతపు వళ్లూడి [కింద వడ 

"లేదుకడా, 

ఖీవు.__వడ లేదు కాని, యీ నాలుగురోజులలోను యింకా 

యెన్ని అభాసులు జరగాలో అన్ని జరుగుతాయి. నీ చెవులలో నీవే 

వింటావు, వడుకట్లననారీ యెక్కావలసిన ఆయన వల్బకీ యెక్కు 

చున్నాడు, దినవారాలుజఠరగవలసి నయీాడులో 'వెళ్ళిజరుగుచున్నది. 

“కావు_...న జే నాకు వనియున్నది, నేను వెడతాను. "జీపు 

కలుసుకుందాము, 

(అని యిద్దరు నిష్క-)మింతురు), 

జజ సక బ్రటులాలాయా 



డి ww టీ 
యి శ వ రల ని ము 

(అన్సుడు జూనకిరామయ్య గారు విస్తరి ముంభర వీటమిాద 

గూర్వ్పుండి (న వేళిం చుచున్నారు) 

జానే. రవసిద్ధాంతిగారూ! మాపురోహితుణ్ణి రామావధా. 

నులు గారిని యిల్లా వీలవండి, 

'భెర__చి త్రము సంపుతాను, (అని వెళ్ళును, ) 

(రాభూన థాని (వ వేళించును.) 

జూన... రామానభానిగారూ |! యిల్లా డయచేయండి. నాకు 

ఏిన్తరి వేసి వడ్డించి అరగంటయినది. సెండ్డి కూతురు నేనుగలిసి భోజ 

నము చేయవలను గనుక కని నెట్టుకుని యున్నాను, 'వెండ్లి కూతురు 

యెంతసేవటికి రాజేమి? మాన వెల్ళికనుక్కోంండి, నా (పాణమువాలి 

వస్తూంది, నేను నల్ల నుంథా ముండావాడినన్నమాట తెలియదు: 

"వెండి వారికీ బాత్తుగా యి ఎగిత జ్ఞానం "లేదు. మరియాద తెలియదు, 

రామా చిత్తము. ఇదిగో నేనువళ్ళి కనుక్కుని తెలుసు 

కొనివస్తాను. (అని వెళ్ళును.) 

(అవ్వు డొకగదిలో వక్చుచున్న పెండ్లి కూతురు తట్టి దండి 

మటజికొంద రాడవాళ్ళు (బ్రవేశించుచున్నాు.) 

తలి ల్లి అమ్మాయి, వన్నండేండ్ల విల్ల ను, చపు'కే శెబునుకో 

లేవేమే సుఖంమల్లే యేక వగూడదు, లే, అన్నాది కాయన కని 

చెట్టుకున్నారు, 

తం|డి-_ అమ్మాయి నే, అమ్మా "లే, దబ్బున వెళ్ళు, 

వెండి కూతరు... నేను వెళ్ళను, నాకన్న మక్క_ర లేదు, మో 

యింట్లో రూపాయల నంచులు పడ్జాయిగదా, నేను అన్నము తింకే 

నేమి తినకపోతే యేమి ? 
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తల్లి __ఛీ అనకతవక మాటలాడకు, విట్టకొం చెము కూత 

ఘనము అన్నట్లు చెద నెదమాటలాడు తా చేమిటి, వెద్ద వాళ్ళము మేము 
లు 0 D0 యు 

మాయిష్టమువచ్చినట్లు నీమం చికోరి గొవ్చనంబంధము తెచ్చినాము, 
6 య | 

కూటికి గుడ్డకి "లేని కబ్లముండాకొడుక్కి. కట్టివెటమన్నా వేమిటి, 
రవి (అ) లు లు 

కావలసినంత భాగ్యం నిండా నగలు పెట్టుకొని అనుభవిం చే భాగ్యం 

సీకు లేజేమో కాని అంతా అదృపషవంతు రాలనంటున్నారు, "కాక 

పోయినా ఆయనమా।త 'మేమంతే 'వెద్దవాడు, 

వెండ్లికూ అవును, చిన్నవాడే, మాతాత య్యయీడు వాడు, 

తండి__ఛీ నోరుముయ్యి ఎవరైన వింళే నవ్వుతారు, 

చెండ్లికూ_ నవ్వనియ్యి నాశేమి భయము లేదు, నేను రాత్రి 

వి న్తరిముందర కూర్చున్న ప్పుడు నడియాలు అప్పడాలు కొక లేక 

పోయినాడు నాకదగ్గర కరార్సుం కే మునలికం చేస్తుంది, నేను రాను, 

తలి... ఓసీ సీయమ్మక డుపు గాలిపోయిరిగ జే. డిక్కు_మాలిన 

ముండా నీమూలాన్ని అవదిష్ట వస్తూంచేనాకు (అని ఒక్క_ చరుపు 

చేయును, 

'పెంద్లీకూ..... అమ్మయ్యా చంపి నేశావే, (అని యేడ్చును) 

తండి... ఓసీ మోాటముండా, వెళ్ళి కూతు శే, దాన్నివ్వుడు 

కొట్టకు, ఈనాలుగురోజులు మాటదకి,ం౦చ వే, 

త్ట్__కొడ తానా చంపు తానా దీన్ని, దీని మొగమువముండా; 

నలుగురులోను దీనిమూలాన్ని నాకు తలవంపులుగానున్నది. 

[అవ్వుడు రామావభథానులు (వ వేశించును, ] 

రానూ......మంగయ్య వావ గారూ, అవతల వెంద్లి కుమారుడు 

గాథ భోజనమునకు కని వెట్టుకొనియున్నారు, ఆయన వదిగంటలకు 

భోజనం చే చేవారు, (వోద్దువోయిన దాక నుండ లేరు, ఇవ్వుడువ న్న్ండు 

గంటలయినది, పిల్లని త్వరగా వంపించండిి, 
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తండి. దీనిశేదో శనివట్టినదండి, అస్తమానం యేడుస్తూ 

కూర్చుంటుంది. నాకేమో పాటుపోవడం చేదు, అన్నానికి వెళ్ళమంశే 

వెళ్ళదు, | 

రామా .... ఇదియేమైన (గహబాధ యే మా చూచారూ, 

తల్లి -_నాకు నిజంగా (గహాచాధలాగే తోస్తుంది, ఇదివర 

కొక్క_నాడై నా ెంకితనంచేశీ యెరుగదు నామాటకేదురు చెప్పి 

యెటు(గదు. ఇవ్వుడు నేను చెప్పినట్టు వినదు, ఇది (గ్రహకాభధే, 

ఒక(న్ర్రీ-_(చేతులు |త్రివ్వకొనుచు ముందుకువచ్చి) వదినే ! 
అజే నిజము, నిన్నర్మాతి వందిట్లో నేను చావ వేసుకొని వడుకొని 

ని దించుచున్నవ్పుడు యెవరో ఒక అడది నల్ల చీక గట్టుకొని నగలు 

బెట్టుకొని అల్లా వెళ్ళిన జాడయెనది, పిలిస్తే వలక లేదు. _వెళ్ళివారి 

తాలూకు మనివీ'యేమో అని వూఠుకొన్నాను, 

తల్లి._అది తన్సకుండా దయ్య'మే, మా యింటావంటా 

యెక్కడా చచ్చిన పునిస్ర్రీలు లేరమ్మా. 

ఒక స్త్రీ  వేశేమిటమ్మా, దాని సవతి లేదూ? ఈ వెళ్ళి ఆవిడ 

కిష్టం గా నుంటుంచా + 

తల్లి. నిజమేనమ్మూ బాగా చెప్పావు, 

తండి గట్టిగా అనకండి, అమాటచాగుండదు, 

'రామా.__సాయంకాలము నేను దయ్యాల మంతగాడిని తీసు 

కొని వస్తాము, అందాకా మోరు గవ్బిప్పుగా వూవకొనండి, 

"వండ్లి కూూ- నాకు దయ్యము కాద్మరోయి నన్ను కొట్టి నాధ 

పెట్టకండి, 

ఒక (క్ర్రీ--అమాటలు దయ్యపుమాట లే, ఈ పిల్లమాటలు 

గావు తన్నుకొట్టి మారణహోమము చేస్తారనే భయంచేత మనల 

నందజను మోసము చేయుట కా వీల్ల చేత అల్లావలికిస్తూంది 
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(అవ్వడు వందిట్లో గడబిడ వింబడును) 
రామా.....ఆగ డవిడ యేమిటి చెపుమా ! 

(అప్పుడు వంట బాహ్మణుడు (వ వేశించును] 

వంట...అయ్యా అయ్యా పెండ్లి కమూరుడుగారు వీటమిాద 

వడిపోయినారు, రండి రండి, 

(అందరు వరు గెత్తుచున్నారు) 

(అవ్వడు వీటమోద జానకి రామయ్య గారు వడియుందురు, 

చుట్టుజనులుందురు) 

వంగ... చెన్రులు ముయ్యండి, చెవులుముయ్యండి, 

రామా... అధవాపు[త నన్నిథా అన్నారు కొడుకును దగ్గరకు 

పిలవండి, 

వంట బొ... శోవ వచ్చిందయ్యా అన్నం మజ్జిగలో విశికి 

నోట్లోపొయ్యండి, 

[అంతట జానికి రామయ్య గారి కూతురు (వ వేశించును] 

కుాతుఈఠు._(మాచి) నాన్నోోయి ఈదిక్కు_ మాలిన పెండ్లి 

యందుకొచ్చినదోయి, 

' (అని యేడ్చును) 

మంగయ్య-_ పెండ్లి పందిరిలో యేడ్యకమ్మా సీకు వోగా 

యిత్వము కెలియుదు ఏమో తెలియదు, 

కూతు _-అ్తం కేమి వోగాయిత్వ మోయి తండి మానాన్న 

మాకు దూర మైనాడు, 

వంట (జానకి రామయ్య గారినోట్లోమజ్జి గ అన్న ముపోయును) 

జాన.(కొం చెము లెప్పిరిల్లి) భయము లేదు ఖంగారు. చేయ. 

కండి, 

(అని మెల్ల గాబలుకును) 
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(అంతట నలుగురు మనుష్యులు సాయమువట్టి జానికిరామయ్య 

గారిని గదిలో బండుకొన బెట్టుదురు.. 

(అందరు నిమ్క- మించు చున్నారు) 

వ వరక 

ఎనిమిదవ రంగము 

(కామయ్య భీమయ్య (వ వేశించుచు న్నారు] 

కాము=--వ మోయి భీమయ్య, మనమంగయ్య గారింట్లో విచా 

జాము ముగిసినట్లున్న ది, 

భీమ ఆహో! ముగిసినది, ముగియక యెన్నాళ్ళుంటుంది ! 

కామ.._ని శేపాలు. చెప్పేమి. అనాడు కాలుపిరగ బడి 
"వెండ్లికొడుకు కుమ్మరివాని చేత తోమించుకొనువరకు విన్నాము. తీరు 
వాత కథ యేమిటి? - 

ఫీమ_క భల కేమున్నాయి, నాలుగవరోజున ఊ శేగింపు జరిగి 

నది విన్నావా! 

కామ... అరవయి యేళ్ళ ముండాకొడుకు సిగ్గు లేక యెల్లా 

ఊ నేగినాడయ్యా | 

థీమఎలఅంత మూా్యతముస శే ఆశ్చర్యపోకు సీన్స, అందులో 

వి శేవమున్నది, వెం శ్రీకమారునకు  అతిమూ తవ్యాధి ఉన్నదట, 

అందు వేత ఆయనగారు మాటిమాటికి వల్లకి దింపువుని బోయిలను 

వాధలుపెట్టి లఘుశంక కు వెళ్ళుచు పస్తూయుండేపాడు, భేయివాళ్ళు 

ఒకసారి దింపుటకు కొం చెము ఆలన్యము చేయగా వాళ్ళమిాదబడి 

కొట్టబోయినాడు. అవ్వూడందరు అపి వేసినారు, 

కామ. బాగావున్నది,. ఊరేగింపునకు మిారున్యయముగా 

వెళ్ళి యా మహోత్సవమం'తా చూచినా రాయేమిటి ? 
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గి . అవీ 
ఖమ... వెళ్ళినాను. ఇటువంటి ఉత్సవములు చరాడక పోతె 

కన్నులున్న లాభ మేమి, 

కశానునాకబలి, దండాడీంపు అన్నీ అయినవా! దండా 

డింపుళో మెండ్లి కొడుకు 'నవశెత్తుకొన్నాడ ? 

భీమ ... వెండి కూతురును జానకి రావయ్యా గారి వంట (బాహ్యా ణం 
0౧ 

జత్తుకొన్నా డు, వెండ్లి కొడుకును రామన్న గాడు ఎత్తుకొన్నాడు. 
—9 ct య a ద 

కయ. న రామన్న వీనుగులు మో నే రామన్నే (1 

ఛీము.అన్రనువాజే. వాడు ఆయనను యొత్తుకోకమునుపు 

మల్లీ గా నా చెఫిలో యీలా గన్నాడు. “*ఎవ్పటికైనా యాయ 
ne) (an 

నను నేనే మోయవలసిన వాడను గనుక మెంతబరువున్నాడో నేను 

చరాచుకుంటాను,.” అని చెప్పి యెత్తుకున్నాడు 

ఆవు...దండాడింపులో ముచ్చట చేమైసా జలిగిన వా! 

ఫీమయ్య _= లేక పోవడ మేమి, చిన్న ముచ్చటొకటున్నది, 

"పెండ్లి కూతురు తెలిసే చేసినదో తెలియశే చేసినదో పెవ్ప్చ లేము 

కాని బుక్కా-బగ్గుండ చెండి కొడును కన్నులలో కొట్టినది, బండా 

డింపు అయినది ముదలుకొని ఆయన తిన్నగా కన్నులు తెరవ 

లేకుండా నున్నాడు, ఇకముందు కండ్ల వైద్యము కూడా చేయించు 

కోవలసి వ స్తుంది. 

కామ... అస్ఫ గింతలు “నాగా జరిగినబా? 

వ న మ సజు ఖీము.అం జరగ కేమి. సెండి కొడుకును రామన్న కవ 
ag) 

గించోరు, చెండి కూతుటిను పంట వొహ్మాడి కన్చగించారు, 

కొను. అదేమి టలా అంటున్నా వ్రు + 
an ర 

భీము 
\ po జ ంా , ల ం . 

"పండ్ల కూతురుకు అత్తమామలు బావమరడులు, అడ 

బిడ్డలు లేదగనుక అత్తవారి తరపు వంట్టవొహ్మజె నమస్త 
6 ఆర ' ఆవి 

బంధువు గనుక అతనిశే అవ్చగించినారు, 
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కామ__నిజంగా అవ్చగించారా 'యేముటోయి ? 

ఖీమ__నిజముగా చేయి పాలల్లో వేసి అవ్పగించ లేదు "కాని 

వెండ్లి కూతురు తన్లీ తం్యడిమ్మాతము వంట ాహ్మాడిని పిలిచి 

నాయనా పిల్ల నిప్పటినుంచి మో యింట్లోనే యుంచు తాము జాగ 

త్తగా మాడాలి, అన్ని టికీ సీవే సుమాయని ఇెప్పినారు, 

కామ అందుకు వంట వాహ్ముదేమన్నాడు శి 

ఖీమా. వమంటాడు |! ఏవిధమైన లోటుపాటు లేకుండా అన్ని 

టికి నేనేయె నంరతణ చేస్తానని చెప్పినాడు, 

కొమ=... ఈలాొటి చెండ్లి సాధారణముగా మనముచూడము, 

పెండ్లి కుమారుడు గారికి మో రెన్నాళ్ళు చేశారు ఆయున్థాయం ? 

ఖీము_ ఎవడు చెవృగలడు, మీవంటివాళ్ళ ఆశీర్వచన 

(వభావం చేత ఆయన. వదికాలాలు (బతక గూడదు ? ఆ చిన్న దాని 

కడుపున వదికాయలు కాొయగూడ.డా ? 

కామ. లేకపో తే వితంచుశరణ'లయంలోనికి వెళ్ళీహాయిగా 

చెండ్లి చేనుకోగసాడ దా? 

భీమ__ఛీ ఊరుకో, సుఖమశ్లై ఆయన పెండ్లి చేసుకుంళే 

దిక్కు_మూాలిన మాటలాడు తాను, 

కామ.-దిక్కు-మూలిన మాటలుకావు, సీ చెవులతో సీవే 

వింటావు, ర్కా పోదాము, 

(అని యిద్దరు నిిష్క-మించుచున్నారు.) 

FT, DR 



ర్ 
(a cn నా. 

ఇడ 
శు త సంభాషణము 

[హరిశా స్త్రీ శంకరశా స్రీ నంభామింతురు, ] 

హారి. ఈవీధి యెక్క_డికి వెడుతుండండి? 

శంకర ఈపీధి యొక్క_డికీ వెళ్ళదు, నాచిన్న తినమునుండి 

'నేనుచూస్తున్నాను, యిది యిక్క్క_డనె వుంటూన్నది, 

హారి... యీన్రాళ్ళో చెరువుగట్టు? యేలాగు వెడతాం డీ? 

శంక ర...అందరువునుషుు లు నెళ్ళిన శే చెండు కాళ్ళతోనడిచి 

'వెడతాము కాని మరియొక లాగు వీవరీతముగా 'వెళ్ళము. 

హారి... మోయింట్లో కూరలు యోారోజున యేమి చేసినారండి! 

శంకర.._యీమి చేస్తాం తిన్నాం, 

హారి_మోవూళ్ళో నృత్రం సరిగాజరుగుచున్న దా? 

శంకర. ఒక అంగుళ మైనా జరుగుట లేదు, మునుపున్న 

'వోటనే యున్నది 

హారి__మిరీరోజున యేమి యెక్కివచ్చినారండీ? 

కంక ర__ వ మెక్కీ.? (వొథైెక్కి ఎం డెక్క. వచ్చినాము, 

పహారి.__మిారంగ య్య గారు యిీావముధ్యను పోయినారట, 

సమివచ్చి పోయినారండి! 

శంకర__.కాలమువచ్చి పోయినారు, 

హారి... మోకుభూములు మాన పము లేమైనా ఉన్నవా? 

శంకర___భూములూన్సన్న వి మాన్యములూ వున్నవి, 

హారి__వంటపొలములా! తోటలా? 

శంకర... పొలములూగాన్ర, తోటలూగావు, నాకున్న భూము 

లు ర్నుదభూములు, బహియ్భూములు, మాకున్న మాన్యములు సామా 

న్యములు, ' 

ఉమ నం యనం క హా క కశమ 
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పహారి___మిావూారు రాజులలో గొవృ్చరాజెవరు? 

కంగర_.__పోత రాజు, 

హారి.___మిోారు యేనీళ్ళు తాగుతారు 'చెరువునీ ళ్ళా!ీనూతినీళ్ళా 

శంకర____అది యేమి మాకు కెలియదు. మేము మంచినీళ్ళు 

"తాగు తాము, 

హాది --మోవూళ్ళో ధనవంతులు చాలమందియున్నారటండీ! 

శంకర___ఆహా![మావ్రూళ్ళో ఒక్కొక్కాడి దగ్గ రవదికోట్లున్నని 

హారి .... అందరు భాగ్యవంతులు 'య్మేగామమందు చేరు మారు 

అబద్దము చెవ్పుచున్నా లేమా! 

శంకర___అబద్దము కాదు. నిజమే (నమాణం చేనెదను. నేనెం 

తో వీదవాడను కడా నాదగ్గ శే నాలుగుకోట్లున్నవి, రెండు వట్టుకో 

ట్లు రెండు అల్పాకాకోట్లు మొత్తం 4 కోట్లు, 

హారి వారములో నవారం మంచిది, యేవారం "చెడ్డది! 

శంకర ... యీూదినములను బట్టిజాడగా యాయవారంముంచిది 

దినవారం చెడ్డది, 

హారి _. రోజులలో యేరోజు మంచిధండి? 

శంకర_._నవరోజు చాలా మంచిది, 

హరి... అన్ని దానములలో వదానము ఉత్క్చష్టమెనది! 

నంకర.___వి దానము 

హారి___ఏపాలు పుచ్చుకొన్న మనము ెడిపోదుమ.? 

శంకర.పాపాలు, కోపాలు, 

హారి__.ఏవమనువు హిందువుల కష్టము లేనిది! 

ఫంకర....మారుమనును. 

హరి... మా అమా శ్రముకివివాహం చేయదలుచుకొ న్నాను, మెం 

డ్లీకి ముఖ్యంగా యొవ రెవరిని విలవప లెనో కొంచము సలహా చెవ్పండి! 



న_వ్హగహకూటము వి? 

శంకర... చెప్పుచుస్నాను వినండి, వెండ్రికి ముఖ్యముగా 

ఇముండవ లసీన వారు వీరు, అన్నంభట్టువారు, కొందులవాడు, శనగ 

తల్లి వావ, వెనరగంటివారు, వవ్వువారు, నేతివారు, వుమ్రూవారు, 

కంజావాటి వంకాయలనారు, వీర కాయలవారు, చెమ్మ కాయల వారు, 

ఇబోకలవాత, పొగాకువారు, చల్లావారు, వందిలివారు, పాకలవారు, 

నమూూతినారు, చెరువువారు, 

అరా frre 

స ప[గహకూటము 
అలానే 

(క్రిందటి నెల కి1 వ "లేపిని నవ్మగహకాట  మగుననీయు 

ఇందువల్ల వవంచమున కేక కష్టములు నంభాపించుననియు లోకులు 

ఈ లంచిరి, ఈ (గహ కరాటములవల జరిగిన వై.వరీత్యములు కొన్ని 
౧౧ (cma 

డమాాకు తెలిసినంతవటిు క్రీ కింద నుదహరించుచున్నా రము :- 

అ త్తవారియింటి యల్లుళ్ళు క న్యా రాశిలోను మిధున రాశిలోను 

చుందురు. తులారాశి సరుకులమ్ము వర్తకుల స్వాధీన మయి పోన్రును, 

(కుల అనగా తాసు.) చిన్నపిల్ల. లాదయ మేడుగంటలకు, ఉద్యో 

౫ఫ్టులు వదిగంటలకు, తక్కిన చారు రెండు జాములకును కుంభ రాశిలో 

(లు చేశించుచుందురు,. ఆ నమయములందు శర చాదుల యిండ్లలో 

కువాన రాశి కుంభ రాళినమోవమున చేడుచుండును, వృశ్చిక రాసి ఆకాశ 

౨౨ ండలము వదిలి కన్నముల పాలగును, ( మీవం మేక) ఈరాశి గొల్లల 

వాలగును, వృవభ రాశి మెడలమోద. నాగలిశాడిబండి యెక్కు_ను, 

నుకరరాశి నదులపాలు సము దములపాలు నగును, (మకరమనగా 

కెయినలి) ధనుజ్ణాశి కీయవాండచేతిలో నుండుననియు సింహరాశ 
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అడన్రల పొలగువనియు కర్కాటక రాత్ బొరియలలో దూరియుండు 

నస్యు వేరుగ 'జెన్పనక్కొ-ర చేదు. ఈరాసు లటుండగ, అతివర్భ ములు 

కురిసిన -దోట ఛాన్యపురాసులు తగ్గును, కాని సర్కా-వస కీయవలసిన 

శిస్తు రూపాయలరాసులు మూత్రము తేగ్గవు, ఉదొోగస్టులకు తాబే 
బాలి ౧ mp 

చారులు చేయనలసిన నన్ల యివిస్తువుల రాసుల యభ్యావ కారముగానే 

యుండును, లంచములు పుచ్చుకొనువారికి సొమ్మురాసులు "నెట్టులలో 

చేరును, ప్లీడర్ల ఫీజు రాసులు. పిసుగురాసులు ఎక్కు_-వగనుండును, 

(గేద్ల రాసి వసిరాసి బాలమందడి దగ్గ కసజడదు, థాన్యాదులు అవద 
ర) 

దినుసుల రాసులు శానులుగ నిలవపోసిన వ ర్రకులకు దండుగరాసి 

ల్ న. (1 సన చీ త లాం జో గ నై 
దుఃఖ చొసి కొందర కర్బాకుయుస్న ది. లంచము పుచ్చుకొని ఆర్చతు 

సాటు కంపెనీలో దాచుకొన్న కొందరు ఉద్యోగ స్థులయుక్క. భనరాసి 

నాసియెసది, గనుక వారు తిరిగి వజలమాద సొమ్ము వసూలు చేసి 

వెద్దరాసి చేయుదురు. ఈ న్న్తగపహా కూటమువల్న వచ్చిన పొర 
య వాని య | న 

శ్లాటు స వరీత్యములు గొన్ని యీ (క్రింద నుదహారించు చున్నాము;- 
Mm రై. లా 

అదినరకు బెండుమూడు సంవత్సరములనుండి యొక చోటనున్న 

యువోర్టగస్థులు యింకా కొంత కాలము తావుక్కుడ నుందునునుకొొని 

తవుదగ్గర దాఖలైన శేనులలో లంచములు తెప్పించి పుచ్చునొసిరట. 
౧ 

పొవము వారి కకస్మాత్తుగా బడిలీయు పోయినదట వావవమా యుద్యో 
— 0 యా 

గనులు ఏకితో జెవ్చకుండగ నే వెళ్ళిపోయిరి, అడుగుటకు ఏ్లెన 
(య 

యంశము కాదు గావున నోరుమూసికొని ఊరుకుండిరి. ఈ |౫హ 

కుూటమునట ఆయుద్భ(ోగన్థులకు వీరిసొమ్ము ఫఏరికిచ్చుటకు పీలు లేక 
gp యి 

పోయినది, రాజము హీం[ దవరము సొలఘాటు మునిసిసాలిటీల:౫త సం 

వత్సర వరిపాలనను గురించి గవర్న మెంటుబారు ఏమర్శన చేయునపు 

డాయా ముసిసివలు చేర్చెనులయొక్క- పరిపాలనము .చక్క- గానున్న 

దనియు కౌన్సిలర్ల చే లోవమనియు కేవలము పొర బాటుగా (వాయుట 
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కీన వ ప్త (గహకూట మే కారణము న్య్యాయబుస్థాయు సనుద్భస్టీ యు Xe 

గనర్న మెంటువారికినయిత్ మోపొడు న్న ప్ర స్హకూటము వొతభా 

టభి పొయమును గలిగించినదిగ చా దీనిక దుప “కాల! దీనియం చెంత 

శ క్రియున్న దో చాలచోట్లు ఈన వ్షగహా కూటమునల్ల ముండ నుంచు 

కొన్న పొడు జూదగాడు, (తాగుబోతు, బూతులు తిట్టువాడు, లంచ 

గొండి, మోనగాడు గొండెగాడు ఈయేడుగురు అతిమై|తీగలిగి వన 
_ర్తించురు, ఆన వ్ల గ హకూటముల కెంత మై తీయుండునో పీకలోవీరికి 

నంత మైతియుండును, సాధారణముగ ఫీగందబు నొకచోట నేచేదియుం 

దురు, ఆ శాశమందున్న న ప హాకూటమునకు పోటీగా వీఠు 

భూలోక న స స్తగహాకూటమై ఆకాశ (గ్రహ పాములళంశు న్య నకీడు 

సేయుయుందులు. ఆకాశ (గహాములకు యవన కొన్ని శాంతులు 

చేసినవతమున అవి (శ్రమి: చును, ఈ య పాముల కెంత శొంటి చేసీ 

నను [కూరదృష్టి యేగాని దయాదృష్టి లెదు, ఇవి యస్నియు సాభాత 

అముగ నీచ (గ్రహము లే కాని. కొాలవళశముచేత గొవ్చ రాసుల 

లోనికి "వెళ్ళి ఉచ్చదశకు వెళ్ళుచుండును. ఈ్టగహాము లలో అన్వు 

డవ్వు శొకచదానితో నొకటి ఫోరాడుచుండును. కాని అన్నియు 
నమానబుద్ధిక లనగుట చేత త్వరలోనే కలియుచుండును. ఆకాశము 

మీదనున్న నవ గహకూటము త్యరలోనే విడిపోవును, గాని యో 

(గ హకూటము విడిపోవునట్టుతో చదు, ఇదియే న_వ్హ ౫ హాకూటఫలం, 

Men 

ee 7 
గ్ర ప్పవెద్యుడు 

దొనోొక్ష సున నెద్యుడు తన (వజ్జనుగురించి మూవ తికలో 

(వకటస జేయవలసినదని కోరినందున యీ కింది నకటనమును మేము 

లోకులకు "చెలియ చేయుచున్నాము, ఇది వక టించుటవలన న లోకమున 
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కువకారము జరుగును గాన మేము దీని నుచితముగానే (వకటిం+ 

చున్నాము, 

ఆం(ధమసహోజనులారా! నేను లోకోప కా రార్థ మై వైద్యవ 

చేయుచున్నాను, నాదగ్గర లేని మందు'లేదు నేను కుదర్చ లేని జూడ 

ములేదు, నేను మందిచ్చినవతమున సమ _న్నరోగములు తవ్నక కు! 

రును ఒక వేళ యాజన్బృలో నారోగము కుదరకపోయినను నామం! 

[(వభావమువల్ల ముందుజన్నములో నారోగము రాదు, నేను వె వ్యవ 

చేయుట కొవ్వుకొన్నవతుమున 'నేయింటిలో వైద్యము చేయుదుని 

అయింటిలో నే ర్మాతివగలు నివానము చేయుదును, అక్కడనే భో 

ముచేసి యక్క.డనే వండుకొందును, ఇట్లు వేయుటకు గారణము నే 

సదుపాయము, అన్నముతిని బనచేయవచ్చునని కాదు. నేను దూ 

ముగా బన వేసినవత మున రోగియొక బంధువులునన్ను పిలుచుట 

నాలుగు మూడు సారులురావలసియుం డునుగద, వచ్చినవతుమున వ 

కాళ్ళు నొప్పి పెట్టును, కాలమువ్యర్గ మగును, నేను వారింట్లోనే ? 

వేసెడువతమున రోగిబంధువులకీ బాధలుండను, ఒక సారిఒక రియింట్లా 

ఎవెద్య "మొవ్వుకొందును గాసి యేక కాలవుం దిద్దజీయిండ్ల లో "నే 

వైద్య మొవ్వుకొనను, మొదట ఒప్పుకొన్న చోట యేదో నం: 

"లేలినత రువాత శెండన చోట ఒవ్వుకొందును, నాదగ్గర నలుగురుివ 

లున్నారు, వాడునలుగురు నాలుగున్మతములలోనుబన చేసియున్నా 

నృత్రములలో బన చేయుటచేత వారికి జీవనాధారము లేవనిమూరుత 

చనద్దు, మార్లస్తు అనేకులు న్మృతములలో బన చేసిజబ్బువడుచుందు 

అట్టి వాని నావద్దకుతీసికొనివచ్చి వె, ద్యము చేయించుట కై వారిని న 

ములలో నుండునుని నేనేయాజ్ఞాషించినాను, ఆశిష్యులు నేన్ఫువై ద్య 

చేయునట్టి యింటికివచ్చి కావలసిన మూలికలు వస్తువులు మొదల 

నవి యిచ్చు చుందురు, అందువల్ల రోగిచుట్టములకు (శ్రమయుండ. 
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మందులు ముదలయినవి వాళ్ళేనూకు చుందురు, బ్రిందుకు వాళ్ళ శీవిధ 

మైన వ్రతిఫలము నీయనక్కర లేదు. ఒకవేళ న్యావె ద్యమునలన 

రోగము. కుదరక దోగి మరణముపొందుట సంభవించిన యెడల 

అయింటినారు శవమును మోయుటశే చాహాకులు నిమిత్తము వెదక 

నక్క_జ లేదు, నాశిష్యులు నలుగురు ఏవిధమైన యాటంకము లేక 

నోనమును మోయుదురు, ఒక చేళ నాశిష్యులలో నెవ'డోన 'యే-కాగ 

ణము జేతనంయినా రాక పోయినవకొమున ఒక కొమ్ము గాని అననర 

యైన వయమున రండుకొమ్ములుగానివట్టుట "కీవిధవైంన యభ్యంతి 

రమునాకు లేదు, చేను చిన్న తనమందు (కౌద్గనుం[తేము పప్పు 

కొన్నాను, ఆముక్క. లిప్బటికి నాకు గట్టిగావచ్చును, కాబట్టి దిన 

చారములు చేయించుట. "వచే మంతీ  బాహ్మాణులకోోన మె “వారు 

చేడుముకోనక్క-ర లేదు, శన కం యథావిధిగా. జరిగించగలను 

నాళిష్యు లే వదకొొందోదినమందు వన్నండో దినయుందు పూడ శ సావిండ 

ములలో భో న్లుగా గూర్చుందురు, కాబట్టి భో రక్లోలకోనము బొతరి 

వెగుకనక్క_కు చేదు. రోగము కుదిరినతీరు సాతి నారు పబ సాన 

మాయన చచ్చును, కుదర కపోయిన వశమున 'నేనువ పడు శమ డస్పయ్య 

నక్క... ఆఅబేదు, గోదానము నాకిచ్చి వారిక్రితోచినంత మం్యతదమీణ 

యిచ్చినవతమున చేను సంతోవవడుదును, ఈ " "సె యువాకారను € ప 

గార్ల (పజల నదుపాయముకొబకు  నేసంకొక వనిగూడ శేయదలను 

కొన్నాను, మందులు పోయగలనుగాని ఆయివుపోయనీేనుగ దా, 

అందుచేత నేను వ్రైద్యముచేయు. నృలనుంను బ్రైవనకము బేల గా, 

పోన్రుట తిటన్ఫించిన యెడల గృహయజమానులు తరువాత గర్భాలు 

యిుబ్బందివడకుండా. ఒక కట్టల అడితియు ఒక నుండలదు కాము 

"సుట్టంచి దలచుకొన్నాను, గంధపు చక్క..లు సె వబట్హ్రీటు ఖృరికొన 

డొక్క నాగ చీపుళ్ళు ముదలయినపి కూడా అక్క.డనే దొరకోను, 

నన్ను నై ద్యమునకు పిలిచిన ముంటివారిశే గాని తే దితరులకు నేసి నర 
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కులనమ్మును, ఇదివరకు లోకములో వై ద్యముచేయునట్టిన 
లున్నారుగాని యిన్నిసదు పాయములు చూపించి న్రైద్యవ 

నట్టి వారిదివజకు లోకములో లేరు, ఈ వట్టణవాసు! 

పూర్వపుణ్యము చేతి నే స్మీగామమువచ్చి చేరితిని, కాబ 

వూూచక మనుకొనక వాగాయిత్యిమునుకొనక అన్నిలాభమ. 

కొని 'యెొవరింట్లో జబ్బుగా నున్నను నన్నే పిలువనలయు 

చున్నాను, ఇ ట్లు 

విన్నవించు వి 

విలండొాల “రాము? 

మహ జరు 

మహారాజ రాజ క్రీ గోవిందరాజపురం కొతొంలువా 

మునకు... మాపట్టణములోనున్న విటసంభఘముయొక్క_ (వః 

దర్శి కోజెగాల కొ నేటిరావు, నభాధ్యముడు దివాలా. దిగ 

వనభావతి దండుగుల దా మోవర రావ ద్ర దాఖలుచే 

జరు అర్జీ, 

అయ్యా | ఈనెల కీర్ వ కేడీ రాహువారమునాడు 

అష్టవంకరల అంబుజావీ గారి కొంజూ వసారా అరుగుపోూద 

నంఘముయొక్క_. బహిరంగసభలో, ఈకిందితీ రాన 

ఆనందరావువంతులుగారి చేత (పపోజు చేయబడి కొరకం+ 

రావ్రుగారిచే సెకండు చేయబడి యెల్ల వారిచేత నంగీకరి 

“ క్కప్పుు ఎందలి వడమటిపీథిలో  నంసారులను లేవ గొకీ 

మనము కొత్యాలుగారికి మహాజ రివ్యన లెను,” ఈనె తీ 

నభకు విజయంచేసినవా రందబిచేతను. ఐకకంత్యముగ న 

బడినది ఈ తీరుమానముయొ క్క. అర్థము వలిన వారికి నం; 
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చెలియుటకై యీ క్రింది నంగ తులు మోసిశదంనిమి త్రం “తెలియజేయు 

చున్నాము... మేము రమారళు వడి సంవత్సరముల కిందట మహారసి 

కుల కొందటకు వినియోాగమసగసునటుల విజనంభుము నొకటి స్థావించి 

నాము, ఇది లోకోవ కారార్థమై స్థ స్టావించయిడినది. ఎట్లనగా పూర్వ 

కాలమునందలి యుదో వగ సుడు ప్రతివాడు, ఒకొక్క ఖగ ము దానిని 

వేరదిసి యంతో సోశేలాగా "కొలము వెళ్ళబుచ్చే వాడు. అందు చేతి 

బోగము వాళ్ళకు, సానెవాళ్ళకు. గుడిసెనేటు వాళ్ళకు అన్నన న నములు 

లోటు లేకుండ గార వముగ కాల కేవముజరుగుచుండేది, ఇవ్వడు నవ 

నాగరికోలు బయలు బేజి పూర్వమరియాదలు పొడు వేసి “అవశ్యం 

వితురాచార” మన్నమాట నుర చిపోయి మే మేక పత్నీ నతన్థులమని 

సింగినాదవముసి జీలకజ్ఞ్రయని తగసీలిన్ చెదపోక లబోయి గొవ్ప కబు 

రులు చెప్పి బోగమువాళ్ళ నుంచుకొనుట మాని వేసినా రు, అంతతో 

బోక బోగము మేళములగూడ చూడమని వనూణము చేయుచున్నారు, 

ఎక్క-డనో మెత్త మనసుగల మంచిమహానుభావు అట్లు (వమాణ 

ములుచేసియు యేచాటుననో పీ పీకై నవ్వుడు బోగము మేళములుమాచి 

వాళ్ళ కొంవలలో దదూరుచున్న వృటికి మొ త్తృముమోవ యీానననాగరి 

కుల చెడ్డనడతలనబ్ల , బోగము వాళ్ళళూడు వ వడిపోయిన ది, నరిగా అన్న 

న స్ర్రములున్న బోగ ముడే యివడుక నబడదు, భర తఖండ ముక _ 

గొవృయంతేయు బోగము వాళ్ళతో నేయున్నది. ఉూర్వశీ రంభ మేన 

చేకపోయినవతుమున స్వర్గలోక మే వకారముగ సాజ్ పోయి స 

యగునో ఆవ కారముగా నే వేళ్యాంగ నలు లేకపో “యినవకమునభ రతీ 

ఖండము నిస్పార మై రనహీన మె శ్శశాసమై కనబడును. వేశ్యలు "తేక 

పోయినచో శృంగారరనము చెడిపోవును. సంగీతము నమసిపోవును, 

అఖినయమడుగ౦టును, సాట్యమునష్ట్ర మగును, కాబట్టి భూతదయ చేత 

జూచినను నః గీ తాభినయ శాస్త్రముల వృద్ధినిబట్టి + చూచినను పురుషుల 

ఆయుర్వృద్ధి తలచి చూచినను సర్వవిధముల చేతను మనము వేశ్యల 

సొదరింవ వలసియున్నాము, ఈగొవ్పయు క్రైశ్యమును మనసులో చెట్టు 
అదా రానా సంజు నవత కాకా. కాడి రాసన లన లన 
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కొని లోకము తీతువువిట్టలవంటి యీనవనాగరికులతోనే యున్న డా 
యని తెగించి మమ్ము నాదరించువానే కోటానకోట్లు తవ్చక యుం 
దురని నమ్మి ఈ విటనంఘము లోకోవ కారార్థముగ చేశోవకారార్గ 

ముగ స్థాసించితిమి, స్థాపించినది "మొదలుకొని మాదయవల్ల నానాటికి 

'మెంబడ్లు విరివిగా జేరుచున్నారు. ఇప్పటికి రిజస్టర్ల మీదనున్న మెం 

బర్లు నూరుగురు, ఈ నంఘములో జేరి అవ్పటవ్చట [గహచారము 

బాలక మరణము చెందిన మెంబర్లు 280, రిజష్ట్రరులో పేరు వేసికొన వద్దు 

మోిసంఘములో మెంబద్లగ జేరుతాము అని చెప్పి చేరిన వాళ్ళు ఇప్పటి 

శై_దునండలమంది. ఇది శుక్ష వతు చందునివలె నానాటి శకంలో 

అభివృద్ధిపాందు చున్నది ఇవ్వు డేలినవారికి మేము నునవిచేసికొను 

నట్టి (ప్రార్ధన యీమన గా ఈవిటనంఘములో కొందరి ము గోవిందరాజ 

పురములలో వడమటపవిధిలోనున్న సందులో "వేఫా్యాంగనల నుంచుకొ 

న్నాము, "మేము అర్థ రాతి వేళ అవరా తి వేళ ఆ పీభులలో తిరుగు 

చుందుము, ఒకవ్వుడు మేము ఒళ్ళు తెలిసిన్రంటాము, ఒకవ్వుడు ఒళ్ళు 

తెలియక ఉంటాము, మానిమి త్తము బోగమువాళ్ళ నిమిత్తము పెద్ద 

మనుష్యూలుకూడాల నేక ముండి వస్తూవుంటారు, వైన హెవ్చబడినఏథిలో 

మాతోపాటు నంసారులుకు+డా కొందరు కాపురమున్నారు. ఈ 

నంసారు లీపీధిలో నుండుటవల్ల మా కున్ను మా బోగము వాళ్ళకున్ను 

ఇలా యిబ్బందిగానున్న ది. మే మెప్బుడై నా ఒళ్ళు తెలియకుండా 

వచ్చినవతుమున ముసుగులు వేసికొని రాత్రులు సానెకొంవలలోదూరు 

నట్టి వెద్దమనుష్యూలను యీసనంసారులు అనవనరముగ ముసుగులె త్తి 

చూచి ఫలానివారు అక్కడి కి వెళ్ళినారు ఇక్కడికి వెళ్ళి వారని గామ 

ములో వాదుక్లు వేయుచున్నారు, మేనువ్వుడైనా ర్మాతులు ఒళ్ళు 

తెలియక కొంచెము మోటమాటలతో డెబ్బలాడుకొన్న వశమున 

ఇ్రక్క-డ నంసార (స్రీ లున్నారు. బూతుమాట లాడవద్దని మమ్మును 
యిబ్బంది 'వెట్టుచున్నారు నెనుక నూరురూపాయలు జీతము పుచ్చు 

కొనునట్టి సెద్దమనివి యొకడు ముసుగు వేసికొని యొక రాత్రి సాన 

యిల్లనుకొని “'సంసారియింటి తలు పువద్దకు వచ్చి కమలాత్నీ కమలాశీ, 



ఆకాశ విశ్వవి ద్యాలయను కిక్ 

యని పిలనగా యజమాని లోవలినుండివచ్చి జుట్టువట్టుకొనిచెవ్వుతో 
గొట్టి వంచిను, సంసారులముధ్య నుండ బట్టి మాకిట్లి చిక్క. లవ్వు 

డవ్వుడు తటస్థించుచున్నవి. కాబట్టి యేలినవారు ధర్భఖామందులు 

గనుకను మోరుకూడా స్యయముగ మసోరసికులుగనుకను అర్జీ దారు 

లందణు ముండలముఠాకోరు లనుకొనక నంసారులను ఆపీధిలోనుండి 

చే ౧ ౧ సంపూార? సీ వగొట్టి మాకున్ను వేశ్య శాంతలకున్ను నంపూర్ల మైన స్వేచ్చ 

సౌఖ్యము కొలుగ జేయుదుర ని (పార్థించు చున్నాను, ఈఘన కార్యము 

సరన్నులెన మా యధికారములోనే జరుగవలెనుగాని మరొకరి యధి 

కారములో జరుగదు, 

దివ్యచిత్తానకు "లేవ'లెను, 

ఇట్లు విన్నవించు విధేయులు, 

దివాలా దిగంబరిరావు వ్య "రాలు, 

ల మ్ల 

ఆకాళ విశ్వవిద్యాలయము 

బ్రందవారము కీ? వ డిశంబరు 1976కి న నంనత్సర ము, 

కాలము అనుర సంధ్య వేళ గం. '7-5 ని మొదలు 7-6 ని, వజకు 

ఏషయము....గణిత ము, 

1 ఒక గావమముననబు తనె యధి కారులు వచ్చినప్పుడు 

వెన్నమోాగడ పాలు కోళ్ళు మేకలు గుజ్జములకుగడ్డి మొదలగునవి 

నవ్హయిచేయగా నతనికి నూరురూపాయలు కర్పయ్యిను. అధికారి 

వీల్లు చేయ మనగా ముననబు అయినంత సామ్ముకు బిల్లు చేసిన వశమున 

కోవము వచ్చునని రు 85-11-8 వై నలకు బిల్లు చేసి తిక్కి నసామ్ము 
ఆయూారితో నున్న 89 గురు రయితులను దామాసొయిని యిచ్చు 

కొమ్మని వచ్చెను, అందు 19 గురు రయితులు 'మేమిచ్చుకోమని 

తిరుగుబాటు చేయగా ముననసబే పెట్టుకొ నెను. ఒక్కొ-కరయితు 

పెట్టుకొన్న దండుగ మెంత * మునసబు వెట్టుకొన్న దండుగ యెంత ? 
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2x ల్రిస్టై వెడల్పు గ 100 ల పొడుగుగల యొకట్ధికిక ంకర 

చేయవలయును, ఈ కంకర వేసిన రెండువారములకు గోతులు వడు 

నట్టు, మూడునారముల కడుగుననున్న మట్టి బయలువడునట్టు, 

నాలుగువారములకు వేసిన అనవాలే కనబడకుండనుండునట్లు తేలిక 
మొన కంకర అంగుళములో నెసిమిగోనంతు యుత్తున కం టాక్షరుకు 
యెస్టి మేట సొయలో నూటికి 95 వంతులు మిగులున ట్లు “వేయుట కెంతే 

సామ్మువట్టును శి 

త్రి అవ్వుడవ్యుడు శకీసులభోదాకికిన ఈ $760 లు ఒక కాని 

స్లేబిలు, ఒక పేాడ్డు, ఇద్దరుయిన స్పెక్టర్లు అనునలుగురకువంచివట్టుడు, 

“కాని వ్రేబిలుక లంకె రెండు రెట్లు హేడ్డునకును హేడ్డుక ౦కు రెండు 

చెట్లు ఇన స్ఫెక్షేరునకును రానలయును, 

4 విన్గుప్లరమను (గామములోనున్న బంెలదొడ్డెమిోద అధి 
"కారముగల (గామముసనబు ఆసంవత్సరము (గ్రానువాసులు బం బెకు 

తోలుకొని వచ్చిన 798 వశున్రలకును, వశువు 1కి 040 ల 
చొన్వున నర్మా_రుకు చెల్ల వలసినసామ్ము మింజువులె మునసబు 

సర్మారుకు 7కీ-4-0 లు జను కట్టిం చెను, ముననబుగారు. అక్కు 

(వాయకుండా యెన్ని వనువృలు తాలూకా బం బెసామ్ము తాంబూలపు 
కర్చు కింద ఏవని యోగించినారు + 

ప్ చెన్నవట్టణము గొల్ల వాడొకడు ఇంటింటికి ఆవ్రనుదూడను 

తీసికొనివచ్చి పొాలుపిడకదలచి పాలు చేపుదలనిమి త్రము (వతియింటి 

వద్ద దూడను ఒకసారితల్లి తోగలిపి "వంట నేయానల కీడ్చుచుపచ్చును, 

అత జావిధముగ నతిధనము. జీ యిళ్ళకు పాలిచ్చుచువ చ్చెను. 
ఒక-క్క-.యిఎటినద్ద నొక్క చుక్క. పాలు దూడ 'తాగినవతుమున 
పారమున కెన్నీ చుక్కలు పొలు దూడ తాగును శ 

వ, నూరుచుక్క..లు ఒక గి ధైడుగా "లక్క. చూచుకొన్న నత, 
మున దూడక డుపులోసో అడుపొటు వడునవ్చటి కంత కాలమువట్టును! 

6 నూరురూపాయటు జీతముపుచ్చుకొనునట్టి యొక యుద్యోగ 
స్థుడ్మువతిననముడై రీ వాయుటకుబద్దకించి మువృదిదినములూర కుండ 7 
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వైయధిశారి యేది సీకైరీ చూపుకుని యడిగిసవ్వుడు త్వరగా, 
ల ఎ / అ జ గి స త్వరగా డైరీ వాయుట కెన్నిగంటలతనికి వట్టును 1 పుట 1కి 20 

వంక్తులుండును వంక్తి 1 క 25 అతరము లుండును, 

7 ఒక న్మత్రముగుమస్తా రోజు 1 క 50 (బాహ్నణులకు 90 
oe Co a7 a నా 5 రంగాన లో రం wm ఇక యితర వర్ణ స్తులకు అన్నము వెట్టవలసి యుం'జెను, (వతి మనుష్య నకు 

0-2-) ల -వొవ్బున న్మతేపు అధికారులు లెక్క మూట యతనికీ 

(వతిదినము సామ్మిచ్చు చుండిరి, చెల 1 కి 80-0-౮0 ల చవొవ్వున 

అతడు న్మతిము సొమ్ములోనుండి లాభముతీసుకొన్న నవమున ఈ 

గుమస్తా (వతిదిసము యెంతమంది కడుపు కాల్చ్బవ లెను, 

రి రాజము హం ధవర ములో, గోదావరిఒడ్డున "వేసిన గట్టువిగాద 

నుండి మెట్లమోదుగా గోదావరిలోనికి డెబ్బది సంవత్సరముల మున 

లమ్ల మెక్కి లే కాలుజూరిన వతమున యెన్ని కిలి మంతములు వేసి 
(2 ల య 

నిళ్ళలో వడును ? 

ఈ [వశ్నలలో నొకటియైన (వాయక యూరి శే కూర్చున్న 

కొందరు నరీతులో కృతాధ్ధలగుదురు, (వాసిస వారు తీస్పిపోదురు, 

ok 

'పండ్రకొడుకుల అకణములు 

ఒకో (మాహ్మణుండు తన కూతునకు వివాహ యోగ్యమైన 

వయస్సురాగా తనకు నంబంధము కుదిర్చి సెట్టుమని మరియొక 

ాహ్మణు న్మాశయిం చెను, ఆ బాహ్మాణుడు నరేయని యంగీకరించి 

కొంత కాల మిట్టటు దిరిగి యొక్ నంబంధము గుదుర్చుకొనివచ్చి 

బెండ్లి కూతురు తలిదంఢులతో నీ విధముగా జెప్పెను, 
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“నీను కుదుర్చుకొని వచ్చిన నంబంధము మో యదృష్టము 

నల్ల లఫించినదని చెప్పవచ్చును, వారి యింటివేరు భాగ్యము వారు, 

గోత్రము భార డ్వాజన గోత్రము, మాకును వారికిని బుషులు కలి 

యరు, కుల గోతముల శేమిలోటు లేదుగదా, ఆ (గామములో 

వారు మిక్కిలి (వసిద్ధులు, 'వెండ్లి కొడుకు పేరు ధన రాజు. 'వారియింట్లో 

కావలసినన్ని యుతికలు నీల్లులు నల్లులు చేలు నున్నవి 

బారియిల్లు చాల విశాలమైనది, కావలసినంత గాలి చెలుతుగు 

వచ్చును, వెలుతురుమాట చెవృవలసి వచ్చినప్పుడు సూర్యచందు 

లను యింటిలో కట్టి వేసినార వియే చెప్పవచ్చును, వారిది స్యంతేక మ 

తము, వారికి కావలసినన్ని ధాన్యము వండును, ఆయూళ్ళో వారికీ 

కావలసినన్ని భూములున్నవి, పెద్ద సంసారము, వదిమందిక లవాళ్ళు 

బంధునము[ దులు, దొడ్డివిండా యెవ్వుడు మాచినా కావలసినన్ని 

వశున్రులు, వారికెంత మతము గర్వము లేదు, పొడియున్నది, 

చెండి కొడుకు వచ్చగా దబ్బవండువ లె నుండును. నిజముగా మూడ 

కన్నులు "లేవని "వెప్పనలసిన చే, అతనిదర్థా యెటువంటి దను 
కొన్నారు. అతడు వీధులలో సంచరించునపుడు రాజువలె సంచ 

రించును, అనగా యీ[వక్క-నొక మనిషి. ఆ|వక్క-నొకమనిపియతని 

“కెల్ల పుడు నుండవలసిన చే అధమవనత,.ముఒక మవిపి.యైనకూడాటిండ క్ర 

వోతే యతడిల్లుబయలు'జేరడు అతినిదస్తూరీ మో_స్తరుగా యెవరిది 
యుండదు, ఆయింటివా రేవ స్తువు నిమిత్తము పీధిలోసికి వెళ్ళవలసిన 

వనియుండదు, ఒకరిదగ్గర వారు బదులు “తెచ్చుకోళు. ఒకరికి వారిన్వరు, 

"వెండ్లి కొడుశెంత సుకుమారుడో వినండి, ఒకరుతేనకు గొడుగువట్టవల 

సినబేగాని తాను స్వయముగా గొడుగుపట్టుకొనడు, జోడుతోొడుగు 

కంకు కాళ్ళు కందిపోవునని యతడు జోడైనా సరిగా తొడగడు, 

మెత్తని వరుపుమోద వందుకొన్నను అతని యొడలు నలిగి పోవునని 
చవ్పృవచ్చును, ఎండక న్నెరుగని సుకువూరుం డనగా నత జె, అతడు 
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యిల్లు కదిలి యెక్క.డికి వెళ్ళడు, తన పొలములోనికై న తెనెవ్బూడు 

"వెళ్ళడు, ఆతని శేవని కావలసిన యింట్లో వాళ్ళు నయివాళ్ళుకూడా 

గబగబ వచ్చి చేసి వెడతారు, కాబట్టి యానంబంధము సర్వవిధ ముల 

చేయతగ్గది, 

ఆయననూటనుబట్టి "పెండ్లి కూతురు తలితం్యడులు "ఇండ్లి కొడు 

కును చూడక యీ వారియిల్లు 'వాకిలినై న దర్శింవక యే సంబంధము 

నిశ్చయించుకొని ముహూర్త మేర్పరచఛిరి, “సెండ్లి పారు ముహూర్తము 
నాటికి తరలివచ్చిరి, చెండ్లి నమయమున 'వండ్లి కొడుకు కన్నులు కన 

బడసనివానివలె |వవ_ర్థించెను, ఆశకారమువముట్టుకు చాగుండెను. గుడ్డి 

వానివలె నున్నా డది యేమిటని వెండ్రికూతుడు వారడుగ గా "వెండి 

కొడుకు కన్నులు కలిగినవని. అందుకు నివ్వులు యెండ చాడ లేడని 

"ఇంద్ష్రకుదుర్చుటకు వచ్చిన యాహ్మణుడు జవాబు చెప్పెను. అదివిని 

ెండ్రి కూతురు వారొకవిధముగ నగము బెంగతో నుండిరి, చెండి 

కొడుకు గుడ్డి వాడనియు వాడు మిక్కిలి జేదవాగనియు 'బెలిసి మ్క్కి-లి 

గోబవెట్టి నంబంధము గుదిర్చిన (చాహ్మాణునిమోదవడి యేడ్వగా నతడీ 

విధముగాజెన్సెను,“ నామాటలర్థము ేసికొనుటకమీకు తెలివి తేటలు 

తేకపోయినవిగాని చేనొక్క-నూాటమెనా యబద్ధము చప్ప లేదు. చిత్త 

గిం చండి! నేను. చెప్పిన కులగో(త ములలో అబద్ధము లేదుక దా. ఇంటి 

నిండా యెలుక లున్నాయని హవ్రైప్సీనాను. ఆమాటలనుబట్టి ఇంటినిండా 

'థాన్యమున్నా యనుకొన్నారు; అదితవ్వు, ఇట్లు 'భేమర మ్ముతులో 

నుండటంవల్ల విశేషముగా యెలుకలున్నపి ఎలుక లభాధవడ లేక వారీ. 

నుధ్య కొన్ని పిల్లులను చెంచుచున్నారుగ నుక విల్లులున్న నాటనసిజము., 

వరిళుభము "తేని మనుష్యులగుట చేత వారికున్న రెండు నులక మంచ 

యులు నల్జులతో నిండియుండడమున్ను, తలలు చీడచేలు పట్టియుండడ 

మున్ను నిజము ఇంటికి వయికవ్వు వేసికొనక పోవుటవల్ల సూర్య చర డు 
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లింటిలో కట్టి వేసిన శు యున్నారు అటునంటి యింటికి కావలసినంత 

గాలి వలుతుదు నుంతుటలో నబద్ధ మేమున్నది. దొడ్డికి గోడలు లేశ 

పోవుట చేశ ఊరివారి పశువ్రులన్ని యువచ్చి అక్కడనే యుంజెడివి, 

అందువేత దొడ్డితో నెల్ల వుడు వశున్ర లుంటాయన్న మాట యబ 

ద్ధము లేదు. సాలుకు వారికి కావలసిన ధాన్యం మూూడుపుట్లు అవివండే 

సములు మూ డెక రొలున్న పి... అందుచేత వారికి కావలసినంత ధాన్యం 

వండునసియు కానలసినన్ని భూములున్న పనియు శెన్పుటలో నబద్ధము 

"లేదు, 'నారికి స్యంతేక మతి మున్న దనుట అబద్ధము కాదు, ఒక -చోట 

తెచ్చుకొన్న బదులు తిరిగి తీర్చరు గనుక వారిశేవ్యరు జఅదులియ్యరు 

ఒకరికి బదులిచ్చుటకు సీకినద్ద యేమో తేన చేదు... 'వెండ్లి కొడుకు వచ్చ 

గానున్నాడన్నమాట నిజ మేక దా. చూడ శెండుకన్నులు లేవని నేను 

మొదటనే చెప్పితిని, అందుచేత నే యెల్లవ్వుడు యిద్దరు మనుష్యు లత 

నికి సాయముండనలయునంటిని. రాజులు యొల్లవ్వుడు నౌకర్ల మోద 

చేతులు వేసికొని నడచునట్లు యీ పిల్ల వాడుకూడా" స్వయముగా 

నడవలేక పోవుటచేత ఒకరిమోద చేతులు "వేసికొని నడచును, ఇత 

ఉవ్వుడు అంధుడగుట చేత ఇల్లుక దలడు, అకక్కుడ గుట చేత అత నివనులు 

యింట్లో వాళ్ళు వయివాళ్ళుకూడా వుట నేచేసివెడుదురు, అతడు వా 

సిన అతరములు అష్టనంకరలతో నుండును. గనుక ఆతనిదస్తూరీన లె 

మచెవరిది యుండదనుట నిజము. గరి సము లేదన్నమాట నిజము నెత్తి 

మోద ౫ జ్డమోపు బుజిము మొద నాగలి ఇట్టుకొని వారి మగ బారు 

పొలమునుండి బుంటికివత్తువు, అతడున్వయముగా గొడుగు కొనుక్కో 

లేడు కనుక మరియొక రతనికి గొడుగు వట్టవ లెనేగాని స్వంత గొడుగు 

"లేదు, ఇదినర కెన్నడు జోడు తొడుగుకొనుట వరుపుమోద వండుకొ 

నుట, అలవాటు లేదు, గావున ఆశెండూ నముకూడినపు డతనిశరీరము 

కందిపోవునని నేను చమత్కా-రముగా చెప్పితిని, నేనెంతోచాతుర్యము 
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గా చెప్పి తీనిగాని అబద్ధము చెన్న లేదు, మారు (గహించుకొనే తెలివి తే 

టలు వేశపోయినవి, ఇంతకు (టహ్మ దేనని ఘటన ఆవ కారముగా ను 

న్నది. మారు తప్పించగలరా 'నీనుతప్పించగ అనా! ఇంతకు విల్ల (పార 

బ్రము ఆవకారము నున్నది, విచారించిన కార్యము లేదు,” 
/ వి 

ఆమాటలు వినగానే తిల్లిైదం్యడులు మిక్కీ-లి చింటెల్లిరి, పెంట్లీ 
య ౧ య 

క ంకసెరు తలిదండ్రుల. "సింఢక్ొయుకును టారియింటు వాకిళ్ళును న్వయ 
య ౧౧ 

ముగా జూచుకొనవలసీన 'దేకాని ముధ్యవద్తృలు వప్పసమాటల నమ్మి 
భి లా / 

నంబంథముటు సిర్ణయిం-చుకొనుచారికి యిటువంటి చిక్కు లే తటస్థిం 

చునని భూడవ చ్చిన వారందరు తమలో తావునుొని "వళ్ళపోయిరి, 
ళు 

న. 

లో జనాభానాటకము 
[నా 0 ద 

| = We ty Oo క . మీ ఆ 

న్ ఒక్కా.ముటి సిరాబుడి యొకని గ సుతి 
టు (7 

ద_స్తరాొలు రెండన చేత్ చాట్ల రొంచు 
Yay wre cg? haw Boe way టం తెరుస నెన్యూమరేటర. దీర మన 

ఫి గం షర 

నగర సుటునిసుపుటు ముమ్ముసాచు గాత! 

(సె "౧ద్యంతిముస సూ శభారుడు జెరనంగ జూచి) 
a 
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ఫాటి _ అవును, నేకు మూలవీఖీలో నీయండిదిని, అందుచేత 
" cn 
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స్యూత_-__విమ్ణుపురమందలి యెన్యూమ శేటథ్లు సూపర వై జర్లు 
కొందరు గృహస్థులు యీ రాతి 'యేజైనా అపుహావక నాటకము 

(వ యోగింపుమని నన్ను కోరుట చే జనాభానాటకమును గొప్పరూవక 

ము నీర్మాతి ఆడదలచుకొన్నాను, " 

పారి.__ఇది యే ముహాకవిచే రచియింవబడినది ? 

సూత___అయ్యో! ఆయన నే యెజుగవా సీవు, ఆయనకీ ర్తి- 

గీ, ముగ్గువలె 'బాతువలె మజిబుగ్గివ లెను 

సీమసున్నమువ లె చల్ల చెలునమునను 
నెరసినట్టి నెంటుక లట్లు యెముకలట్లు 

గూాడకొంగలవ అనొవ్వు గొన్పగాను, 

ఆయన పేరు వెల వెలపాటి విస్సన్న మహోక విసార్వభౌాముడు, ఈయనకు 

కవిగండ _ఖైరవుండనియు, ఆంధకవీంద్రచకవర్షి రిఖావుణియనియు. 

దుమ్మ-వి భబ్లూక నివ్వు సెశ్లైయనియు, (వతివాదభయంకర దుడ్డుక జ్ఞ 

భారియనియు, అనేక మహారాజులు బిరుదులిచ్చిరి. 

పారి-.-ఆబిదుదులిచ్చిన మహారాజు లెవరు? 

సూత్ర చెప్పెదవినుము. చతున్నము[ దము దితమహీమండల 
మంతయు బాలించుచున్న (భీమ దాజాధిరాజ భూమండలాఖండల 

కాక్రేడుగారు, గుమ్మాల తమ్మన్నవొర, సీమచింతలచిక్క,-య్య రెడ్డి 

మొదలగు చ క్రవరులిచ్చిరి. 

పౌరి__నశే తెలిసినది, అతివి స్తరమెందుకు. మనము క భా? 

పౌరంభము చేయుదుము, మహశాల అమావాస్యనాడు (_బాహ్మణా 

రము వవ్వకొన్న (బాహ్న్మణుని మొగమువ లనే మటనుటలాడుచు 

బుచ్చిరాజను యెన్యూమ రేటరు (వవేశించుచున్నాడు, మన మిక 

బది (వస్తావన, 

rr 



ముదటీ యంకము 

(అవ్వడు బుచ్చి రాజు, అచ్చి రాజు అనుయిద్దరు యెన్యూను 

"రేటక్ల (వ వేళించుచున్నారు] 

బుచ్చి...వమాయి అచ్చిరాజు! ఎక్కడనుండి వచ్చు 

చున్నాను | | 

అచ్చి.__ఎక్క_డనుండి యనచేల ? నాబ్లాకులోనుండి,. ఈ 

జనాభా నా (పాణముమూదికీ వచ్చింది, అసూవర వెజరు ముండా 

కొడుకు కలియుగరామణానురుడు, వాడు నాయెముకలు కటకట 

కొరుకుచున్నా డు, నాలెక్కలలో తన్వులున్నవట, నన్న తడు (పొసి 

కర్యావనుచేయించి జెయిలులోనికి వంపుతాడట, చేతగాని ముండా 

కొడుకును యెందుకు జేశానురాయని ఆయధి కారి నడిగే దిక్కు లేదు 

కొద! ఇంతకు నాకర్శమని ముత్తుకొనుచున్నాను, 

బుచ్చి.నీవు మొత్తుకొనకు, ఈలోవము స్థానికాధి కారులది 

కాని నర్కారుది కాదు, నర్కా. గు ఉదేశము మంచిది. వారిచట్టము 

మంచిది, జనా భాలోళోవ కార మైనది, దీనికి మనమందరము చేతులు 

కట్టుకొని నని చేయవలయును, 

అచ్చి--- చేయుచున్నాము కాదటయ్యా, చేత కాని వాళ్ళను 

"వేసిన యెడల వాళ్ళేట్లు చేయుదురు ? 

బుచ్చి. దాసీశేమిగాని చేను నీకు సహాయము చేసి సెశైదను, 

ఇదివరకు |వాసినచిత్తు నరిగా యున్న బేమో యిళ్ళకువెళ్ళిమాచి రా! 

అచ్చి మహా(వభో! రథ్నీంచినావు, ఇదిగో యిళ్ళక వెళ్ళి 

నరి చూచెదను. 

(అని యిద్దరు ని వ్క-మింతురు) 

ఏ వివ్క-ంభము, 

లం 5h మాలాలా 
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తిరుక చ్చినంబిఅయ్య వార్లు గారి యిల్లు. 

అచ్చి రాజు.....(గుమ్ముములోనికి వెళ్ళి) అయ్య 'వార్లంగారూ 

తిరు ఎవరువారూ?. ఇదిగో వచ్చుచున్నాను, (అని తలుపు 

దీయును) 

అచ్చి నేనండి | ఎన్యూ మశేటరు అచ్చి రాజును, 

తిరి. తిరిగి యందుకు వచ్చినారు మోరు? మున్నవచ్చి నాన 

కాదూ! చేను యింట్లోనున్న పుడు తేన పుడూకూ డా మావాళ్ళను 

చేరు చెప్పుమని చంపుతున్నారట యేమిటి? 

అచ్చి లేదు స్వామి ! చేను, మున్న్న వాసికొనివచ్చిన 

చిత్తు నరిగానున్న బేమో మోకోకసారి వినిపించెదను వినండి. 

తిరు. వినిపించండి వింటాను, 

అచ్చి----తికుక చ్చినంబి అయ్య వారంగారు, వయస్సు శీర్ 

(ాహ్ముణులు, 

తిరు.__అశ్లై క్రై! ఆగు. సీపొడునై జమునీవు కనబరచుకొన్నావు 

కాసి మాన లేదు, మసకిద్దరికి కోవెలలో ప్రసొడాలదగ్గర వచ్చిన 

తగాదా మనసులోనుంచుకోొని నన్నీ విధముగా వరాభవము వేస్తావా! 

అచ్చి. (తెల్లబోయి) యము వరాభవమండీ! స్వామి | 

బీరు... యీమి నరాభనమా, యింతేకం'టు మేమి కావాలి, 

ఎరిగుండీ నంగనాచివ లె నటిస్తావా ? చూడు నలుగురిచేత నీనోట్లో 

గడ్డి పెట్టించిన రాభవ మేమిటో చెపుతొను, మంగరాజు మామ 

గారూ | మోారిల్లా దయ చెయ్యండి ఏడిచార్జన్యము చమూతుకుగాని, 

మంగ. (వచ్చి) 'మేమిటండోయి అది! కాకపోయినా యీ 

యెున్య్యూమ నేటర్లు బొత్తిగా పొగర బోతులండీ, 
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అచ్చి__నంగతివినకుండా ఖాళరబోతులంటా. “కేమిటండీ 

నేను చేసిన వరాభ మేమిటో చెవృవయ్యా బాబు చంవకో, 

తిరు_..మామగారూ చూడండీ ! వీడిరాతమండా. నన్ను 

(బాహ్మ్నణుడని (వాసినాడు, నను (ాహ్మల్లేట, ఈచ చ్చు యుద్యో 

గము సీకయిందని యింత కన్నులు నెతృికిరానాః నేను (గాహ్మణ్ఞా! 

అచ్చి... వేదము చదున్సకొన్న మహానుభావులు, మిరు 

(బాహ్నణులు కాక యెవరా తారు, ళూదులగుతారా ? కోమట్ల గు 

తారా? రాజులగు తారయ్యా శి 

తిరు....అదుగో మళ్ళీ ఆకూ తే కూస్తావు. నేను (బాహ్మల్లి 
అవడానికి నేనేమి పొత్తద్ధవడ తాననుకొన్నావా, సీకుకాసులు వడ 

తాననుకున్నావా + అడ్డమైన వాళ్ళ చేత కాళ్ళగడిగించుకొంటానను 

కొన్నావా ? 

అచ్చి... అవనులు చేసేవా శ్ళేనా (బాహ్మణులంయే ? మారు 

తవ్చకుండా (బాహ్నణులని సాయభీ పొయము, నేనల్లా (వాస్తాను, 

తిరు __. అల్లా ణే వాస్తావు ? నలుగురిలో బెట్టి యీడిసిస్తాన. 
రాయికావల స్తే, సీబాబు (బాహ్నణుడు, మా కతాత (నాహ్మణుడు. 

అచ్చి-._ఆమాటలు నాకు కోవకు లేదు, మా వాళ్ళంతా 

(బాహ్ముణులే, మిమ్మల్నీ యేమి వాయాలో చెప్పవయ్యా తుడు పెట్టి 

వాన్తాను, 

తిరు... [లీవైన్యవుడు అన్మివాయవ లెను. ఇవ్వుడైనా బుద్ది 
కలిగి ఆ (ప్రకారము (వాయి. 

అచ్చి (వక పక నవ్వి) ఇదిటయ్యా ! నీపిచ్చకరాల, గీవైన్ల 

వులుమవూ తము (బాహ్నణులు కారటయ్యా, 'మెడలోనివి జం బెములు 

కానూ? మిద చేవతార్చన చేసికోరూ మోరుభయ వేదాంత (వవ 

_రృకులుకారూ | 

FCT చాడు నాలం అటా క Tet PEE = అప దారం రానా అయాక 
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తిరు__ఆసాదంతా నీశందుకు ! నేను చెప్పినట్టు (వాయి, చీక 

పోతే నేను (వాహ్మణుడన్నది కొట్టివేసి తజాసీలుడారుగారికి కల 

క్రరుగారికి అగ్జీయిస్తాను, 

మంగ...పోసీ ఆలాగే వెయ్యి రాదటయ్యా, స్ సామ్మేమి 

పోయినది, 

అచ్చి...ఈ తగాదాలు (వతీయింట్లోను వస్తూన్నాయం 

జోయి, మున్న కరణం సుబ్బరాజుగారిని (నాహ్ముణుడని (వాస్తే 

నన్ను కొట్టబోయినాడు, మోరు చెప్పినట్లు | వాయమసి మారూల్పులో 

లేవు. మా సూనర్శనై జరు ముక్కు_లుకొరి కేవాడు, ఆయన వాయ 

మంకు (వాస్తాను "లేకపో తేలేదు, 

(అని వెళ్ళుచున్నాడు.) 

తెరు. మామగారూ చూశారా వీడిడార్దన్యము ! నే 
కానివ్వండి. (చేతులు వట్టుకొని) ఇవి కాళ్ళుగాని చేతులు కాను, 

తవురు నాకొక నహాయము చేయించాలి, 

మంగ. వమినహోయము వొవ్పండీి చేస్తాను, 

టరు... కాలూ కాక చేరీలో జనాభావని మాసే గుమా+స్తాపేరు 

జనార్షన రాను. ఆయన మోకు స్నేహితుడు, ఆయనతో లిఫారసు 

చేసి (బాహ్మడి పేరు తీయిం చెయ్యాలినాకు, 

నుంగ._ స్నేహితుడే ! ఎక్కడైనా శావగాని వంగతోట 

దగ్గర భావ కాడు, ఇందులో 'మీమయినా హిరణ్య శార్ధము పుచ్చు 

కుంయేనేగా ని వని శయ్యడు, 

తిరు ... పోనీ! ఒకరూపాయ డబ్బులు పార చేద్దాము, ఈ యవ 
తిష్ట వడేకంటు రూపాయపో లేయేమి ? 

మంగ. నరే రూపాయి తెండి నేను వెళ్ళి మాట్లాడి వని 
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తిరు... (లోవలికి వెళ్ళి రూపాయి తెచ్చియిచ్చి) యిది 

మో కార్యము క్రింద యెంచుకోవాలి సుమండి, 

మంగ నం దేహా'మేమి ? అల్లా చేయిస్తాను, 

(అని యిద్దరు న్మిష్క-మింతురు) 

క ల! 

రండవ యంఠము 

1వర౦గమిు 

"కాపుల వీధి 

(అవ్వుడు నరనంభట్టను యెన్యూమ శేటరు (ప్రవేశించుచున్నాడు,] 

నర .. (తనలో) అమ్మయ్యా! ఈవేళ 10దన మాద్చి ఈరా 

తతో పీర్లు గుండాన్నివడును. ఒక్కొ క్క-యింటి శే వెళ్ళి యిదివరకు 

పేళ్లు |చాసినవారున్నారో లేదో కనుగొని త్వరగా ముగించుకొని 

పోతాను వకుక్కలు కరవకుండా యేదయ్యాలు మోదవడకుండా 

దాటితినా అదృవ్టవంతుండను, ఇదిగో మొదట యీ యింటికి వెల్లె 

వను, (ఒక యింటికి వెళ్ళి) ఎవరండీ లోవల తలుపుతీయండి, 

ముసలమ్మ... (లోవలనుండి) వొవరారూ ? 

నర నేనండీ, 

మున__నే నంటొవరు ? 

నర... ఎవరూ లేదు, నేనే, 

ముస వేన్దేదా, ఊగ్లేదా, నేనేనని అదత్తావెదుకూ | 

నర___మశెవరు లేరు నేనమ్మూ తలుపుతియ్యి, 

మున..నీ నేను మండిపోనూ చేరు చెపుదూ, 
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నర-___-న న్నెరగన క్షు నూటాడు తా వేవుమ్మా నచేనంకునూ, 

మున___ గొంతుకు బద్దల య్యేటట్టుఅవ, నేను తలుపుతియ్యనుః 

అద్దం ేళికిశాడొచ్చి అదత్తా వెంధుకు నువ్వొరవో నాశెరికేంటి, 

నర__-నేను. నరసంభట్టును, 
ముస... నర నంబొట్టావరు! పీకు మాకాడేం వనుంది? 

నర._వీళ్లు (వాసికోవాలి తలుపుతియ్యి. 

మున___(వడ్చుచు) అయ్యా సీజిమ్మాుడో, మల్లావచ్చావం[టో 

(అని తలుపు తీయుచున్నది,) 

నర_.__( తెల్లపోయి గుమ్మముదిగి (కిందికి వెళ్ళును.) 

మున__నీరాతమండిపోను, నాకొంవతీసి మల్లీవచ్చావా, 

నీకళ్ళు కాలిపోనూ, యేయేలవ్వు జొచ్చావో, యేయేలవ్వడః 

సూసావో, 'యేయేలన్వుడు రాశావో నీశాత నశ్ల్లేటో గలిలిపోనూ, 

మాణిక్కె.మంటి విల్లోణి సీపొట్లఇట్టుకొన్నావుకందా ! మాయిావ 

నోడ, సీలెక్కలు చేలమడ, " * 
నర=_మునలమ్మూ ! అల్లా తిడతా వేమిటి నే నేమిజేశాను, 

వమిజరిగింది ? . 

_మున.__-పంజరిగిందని మల్లా అడుగుతావా ? చేసినవనిచేసి 

(అని యేడ్చుచు) నీవు వేళ్లురాసుశెల్లిన మూడోనాడు మూడేళ్ళ 

పీల్లోడు బంగారమంటోడు తిరుగు తా తిరుగుతా యి నచ్చిపోయి 

నాడ. నాయినోయి! నాయినా |! నీజీభానికీ పేర్ణెక్క_డొచ్చిసాయి 
గోయి నాతండ్రీ ! -ఈబావనోడు సీజీవనాని కములోడయినాడురోయి 

నాయనా ! నాతం డీ ! నాబుల్లోడ ! ఈడువేరు రాసుకోకపోశే 

నూశేళ్ళుబతిశే బతుకురా సీడి, 

నర-__-విల్ల వాడాయుర్దాయము చేక పోయినాడు, చేరు వాసు 

కొొంళు పోతాడా? మిోయింట్లో ఎందరున్నారో అందరి పేళ్లు చెవ్వు, 

(వాసుకొన డానికి వచ్చినాను, పిల్ల లెందరు "వద్ద లందరు? 
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ముస --ఆరివావనోడ ! నిన్ను మావిళ్ళ మే నుకుపోనూూ, నీ కేం 
దురుబుద్ధి పుట్టింది రా. ఆణ్జిచంపి యాళ్ళనుకూడా చంపాలనివొచ్చా 

వా? నన్ను చంవినాన నే బిడ్డల పేళ్లు చెవ్చను, యేమిచేస్తానో చెయ్యి, 

నర.జాగ ర్వ, చిన్పకపోయినానం'కే నిన్ను (పాసిళ్యూషను 

చేయిస్తాను, జుర్మానా చేయిస్తాను, జైలుకు వంపిస్తాను, జ్యాగ త్త, 

మున.____యీంటీ ? పోనుకోన ంమేయిక్తావు. పోసుకోనం యేం 

(టా సవీిండాకూడా, పిల్లోణే చంపి పోసుకోనం 'యేయిత్తావు ? ఎల్లో 

యేయిత్తావో పోసుకోనంయయ్యి, దోక్ష లుచ్చుకొనిరొమ్ములో మొడు 

తాను, "ఉండు సీజిమ్ముడ, అక్క-డుండు, (అని లోవలికివెళ్ళుచున్న ది.) 

నర... ఉండు, పోలీసువారిని తీసుకొనినస్థాను. (అని పోవు 
చున్నాడు), 

(ఇద్దరు నిష్క-)మించుచున్నారు ) 

wf ఆజా 

గురుమూర్తి దీవీతులుగార యిల్లు, 

గురు (అరుగుమీద కూర్చుండి వేదము చదువుకొను 

చుండును, ) 

నర-_--(గబగబవచ్చి) శాస్ర గారూ | మోయింట్లో జన 

మంతా మెందరో చెప్పండీ, 

గురు___అయి తే నరసంభట్టుగారా ! యీవేర్లు (వాసుకొనుట 

యెందుకు ? తలకు రూపాయి వన్నుకడుతారహ, వన్నుకట్టడం కోన 

మహ, నిజమేనా ? 

నర... అబ్బెబ్బే ! | ఛా స్తుల్లు గానూ అబద్ధమండీ ఎందరు 

జనమున్నారో లెక్క 'వెట్టటకొరకుగాని పన్ను కట్టుటకుగాదు, 

స్ : 
|. 

లవ ' 
i 
స్ 
: ' 
స 
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గురు... కాదన కపోతే నర్యారుమనిషివి నున్వవునంచానవు 1 

నర్కా- లేదో మెచ్చి సీకేవో కవ్వచారని అభిమానంకోనం వడేడుస్తూ 

న్నాను, నిజంచెవ్వూ, సాశెందుకు వన్ను కట్టిస్తాను. కరువుకాలం 

వన్నిచ్చుకో లేము, గనుక మాయింట్లో ఆశ్రైమంది లేరని (వాయి, 

చిర కాలమునుంచి యెరిగినందుకు నాకీ మేలు చెయ్యవోయి, (ాహ్నల్లి 

“దా. నాకు నిప్మూ రణంగా వన్ను కట్టి స్తే క్ "కేట్సి వ స్తుంది, 

నర. శొన్ర్రీగారా ! మిడి వేదం చదువుకొన్నమాశే 

గాని మోకు (వవంచజ్ఞూనము లేదు, మోరు ఫూల్చు, నేను వై మరీ 

ప్యానసై ఫస్టుఫారము చదివాను, నాకన్ని నంగతులు తెలుసును, 

"తెలియకపోజే నోవమూసుకొని యూరుకోండి, కాని యిల్లాంటి 

అవకతవక మాటలనకండి, పన్నులులేవు బంచెలు లేవు, 

గురు___నీడాబులు కట్టి పెట్టు, చేను ఆవలి స్తే వేగులు లెక్క- 

వెళ్లేవాడిని మొన్న మొన్నటి లొట్టకాయనవు పీకేమి తెలుసును, 

వన్నులు కట్టడంకోసం కాకపోతే యేయింట్లూ 'యందరు జనముంశేే 

వాళ్ళ కెందుకు ? వా ల్ళేమి వెజ్టేవాళ్ళి "లెక్క వెడుచున్నా రను 

కొన్నావా యేమిటి, చంటిపిల్ల వాళ్ళదగ్గర చెప్పినట్టు చెపుతా వేమిటి 

నా దగ్గర, 

నర___అవస్నీ మె దుకు మోయింటో యెంద రుస్నారో 

చెప్పండి, 

గురు... (తనలో) చెప్పితే తవ్పకుండా వన్ను వడుగుంది. 

కాబట్టి మూయ చెయ్యన లెను, (వకాశంగా) మావాళ్ళందరూ 

పుట్టింటికి వెళ్ళినారు, నేనొక్కడినే అ త్తినరు పెట్టుకొనితినుచు న్నాను 

నర.దిపాల వేళ మీ భార్యపిల్ల లు "వంక వృసోమయాజులు 

గారింటికి చేరంటమునకు వెళ్ళి నాకుక నబజ్జ్డారు, "లేదని అబద్ధమాడు 

"'ఛాశేమి ? 
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గురు == ఎవరినిచూచి ఎవరనుకొన్నావో వాళ్ళు కారు, 

నర__అయితే నేసేసంగతి సూవరువై జరుగారితో రిపోర్టు 

చేస్తాను. 
గుళు.న రే చెయ్యి, (తనలో ఫీడు మోటనిర్భాగ్యుడు 

అంతవని చేస్తాడు. నేను వెళ్ళి సూవరువైజడుగారి కాళ్ళువట్టువొని 

యా ఆవత్తు తప్పించుకొంచాను, 

(అని యిద్దరు నివ్క- )మింతుళు) 

అ గ్ల లా 

మూడన యంకము 

రంగము, 

బోగము రంగసాసి యిల్లు 

[అంతట ఎన్యూమ రేటరు నరసింహాము (న వేశించుచున్నా డు.) 

నర....(తనలో) ఎన్య్యూమ నేటగువనిని నేను నంతోవము 

గానే చేయదలచుకొన్నానుగాని |నాకర్భముకాొలి యీ బోగము 

వాళ్ళ యిళ్ళు నాపాలబడుట చేత నాకు మిక్కిలి కష్టముగనున్నది, 

వూరంకాలపు బోగము వాళ్ళు "వెద్దమనిషిని యొవరినై నా చూ స్టే 

"లేచి దండము వె క్షువాళ్ళు. ఈ కాలపుసానులు కుర్చీల మిాదకూర్చుని 

చేవనే లేవరు. అడిగినమాటకు నమాధానము చెప్పరు, అవన్నీ అటుం 
డగా యీ రాతి వేళ ప్ళ్ళు తలుపుతీ స్తారోతియ్య లేదని ఇప్పు తే 

సూవరువెజరూరుకోడు,  నాకిందులో నక్క_-చావువచ్చినది ఇదిగో 

రంగసానియింటికి వచ్చినాను, దీన్ని విలుస్తాను, ([పకాశము) రంగ 

సానీ! రంగసాసీ! తలుపు తలుపు, ' 

(అవ్వుడు రంగసానియు మరియొక పురుషుడు లోవలగదిలోనుందురు) 

రంగ_ఎవరువారు ? 
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పురు..-టనీ వలకకు మాటాడకు, 

రంగ_౩లకకపోతే యెల్లాగండి, వాలేజేనా రిపోస్ట వేస్తే 

తంటానస్తుంది, 

పురు. జీలక | రతంటా వంతంటానస్తుంది,తంటావ స్తే 'నే లేనూ? 

రంగ... ఏరా రెందుకు రాత్రులు వూ కొంవల్లోదూరి, అడ్డ 

మైన గడ్డితిని వగలు వెద్దవెద్దవారివ లె నంగనాచు లై బోగమువాళ్ళ 

చేరు చెపితే తిడతాడు. వైగా మాతరపున వకాల్తునామాయొనా 

పుచ్చురోరు. మిమ్మున మ్ముకొం కే గంగలోదిగిన మై, 

పుఠరు__ఆమాట శేమిగాని నీవు తలుపుతీస్తే వాడువచ్చి నన్ను 

మూాస్తాడు. వాడిక్క-డ చూచి వరాభవము చేయగలడు, వెగానా 

నోరు వానన వేయుచున్నది, 

రంగ... ఆయన యీోగదిలోనికి రాడు, ఆయన అడిగిన మాట 

లకు సమాధానము చప్పి వెంటనే వంవివేసాను. మారుభయవడకండి, 

పురు..నామాట వినవే, తలు పుతియ్య శే, ఎందుకె నా 

మంచిది, ఈవేళ యింట్లాకూర్య్పోవలసిన వాడను పొర పాటుచేత బుద్ధి 

చేరక వచ్చినాను. నేను సీయింటికి వస్తూయున్న నంగతి నెవ్వరు 

యెొబజుంగరు, వరాభవము చెయ్యకు, 

రంగ... ఏమో వ రాభవము లేదు; ఊరుకోండి, 

నర---త లు పుతియ్య మం కే తియ్య లేమిటి, 

రంగ .. వస్తూన్నానుండవయ్యా. (అని తలుపుతీయును.,) 

నర... రంగ సౌనీ! నీవు మాయమ్మ మీాడాసీడి సీవెంపుడు 

కరాతురుగాక మరెవరైనా (కొ_్తగావచ్చినారా? 

రంగ... ఇద్దరు చుట్టాలు మాయింటికి వచ్చినారండీ, 

నర వాళ పేరేమిటి? 
ఇ ౧౧ 
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రంగఎిక నుక్కొనివస్తాను, ఇక్క_డకూర్చూండి (అని బల్ల 

మాపి వెళ్ళును 

నర___(తనలో) ఈలోఫుగ ఊరికే కూర్చుని యేమిచేస్తాను 
(వాసినవన్నియు సరిచూాస్తాను. దీవంలేదే, అదిగో గ దిలోనున్నది, 

అక్కడకు చెళ్ళిచూస్తాను, (అని గదిలోనికి వెళ్ళుచున్నాడు ) 

[అంతటగదిలో మంచముమిోదకూర్చుండి తిరువతి రావుగారు 

వ వేశించుచున్నారు. 1 

తిరువతలి. (నరసింపామును చూచి మొగముమిోద బట్ట వేసు 

కొని మంచము [కిందదూరచున్నాడు,) 

నర___తిరువతిరావ్రగా రా యేమిటి! దూరకండి దూరకండి, 

మంచము క్రింద దూరకండి, 

తిరు... (తనలో) అనుకున్న ంతవని జరిగినది. ఈపాడుముండ 

నేను చెప్పి నట్లువిన్న దికాదు, పిలిచినప్పుడు వలుకకపో తే పాణం విసికి 

వాడేపోన్రును, ఇప్పుడేమి చెయ్యను! జై టికివచ్చుటకూ వీలు లేదు, 

రాక పోవుటకూవీలు లేదు, 

రంగ. ఏమిటండీ మాడునాగదిలోనికివ చ్చారు, ఈగదిలోనికి 

మిమ్మల్ని నెవరురమ్మన్నారు, మోరువచ్చినవని చూచుకోవ లసిన బే 

"కాని యోగొడవలన్నీ మోేేెందుకు + మిమ్ముల్ని యీాగదిలోనికిర మ్మూని 

రూల్పున్నాయా? 

నర... మమ్ములినిర మృసి రూల్సు లేవు, తిరువతి రావుగారంతటి 

వారు రావచ్చునని రూల్చున్నాయి. ననే ఈర్మాతి మెవరుయెక్క_డ 

నుంపే వారక్క_డ నున్నట్లు (వాసుకోమని రూల్చున్నాయి, కాబట్టి 

తిరువతిరాను గాదు మోయింట్లోనున్నట్టు (వాస్తాను, 

తిరు ___(ఈవలకువ చ్చి) అయ్యా మా'ేరెవరండి, ఎన్యూమ శే 

టరుగారూ? మోదర్శన మెవ్వడూ చేయ లేదు, 
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నర___నావర్శనము తమరు చేయుటకు నేనెంతవాడిని, మా 

దర్శనమున కే నేను నెనుక రెండుసారులు ఉద్యోగము యిప్పించుమని 

అడుక్కు. ంచామని వచ్చినాను "కొసి దర్శనమయినది కాదు, తమవంటి 

వారి దర్శన మెవ్వడయినా యీలాంటిచోట కావలసిన బే కాని యిళ్ళ 

దగ్గర “కాదు, 

తిరు. _అవ్వుదేదో వనితొందరమోదుండి దర్శనము కాలేదు, 

దానికేమిగాని యిహుడుమోారుకొం చెముశాొంతిం చండికోవగిం చకండి, 

నర___తమరు కొంచము దూరముగానుంచుని మాట్లాడండి, 

మోనోఠరు వాననేస్తుంది, ముక్కు (బద్దలై పోతున్నది, 

రంగ__-ఏమిటయ్యా, చెద్దాపిన్నా యెదగకుండా నోటమ్మాట 

యెంతమాటన స్తే అంతిమాట అంటావా! 

నర.._.నా కేం భయమా యేమి? ఆయన చెడ తాగి మాట్లాడు 

తోంచే నోటిహనన భరింవ లేకుండావున్నాను. ఆయనకు లేనికోవము 

సీకొస్తుం చేమి? నాలుగుకూపాయల కోనం నీవేవాననయినా 'భరిస్తావు 

నేనల్లా భరింవ లేను; | ' 

తిరు... ఊరుకోవే త గా దాలు పెట్టకు. ఎన్యూమ శేటరుగారూ! 

మీరు నాపేరిక్క-డ (వాస్తానంటు న్నా లేమిటి! 

నర.___అవ్రును యెక్క డుంకే అక్క-డ్మవాయవలసినదనే మా 

తిరు.....రూల్సు శేమిగాని కొం చెముగృహస్తుధర్శ మాలోచిం 

చండి, మనమంతా ఒకవూళ్ళోవుండే వాళ్ళము, తెల్ల వారి లేస్తే మొగ 

ముగాలు చూచుకోకమానము, నలుగురిలో తలయెత్తుకొని తిరుగు 

తున్నాను, పొరచాటుచేతనో, బుద్ధి నేరకనో, యీోరా తీ యిక్క_డకు 

వచ్చినాను, ఇంతమా తము చేత మోరీ వ కారముగా చెయ్య గూడదు, 

నొక్రీయువ కారము మరు చెయ్యవ లెను, 
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నర__నాకు రూల్సు లేను చేయడానికి వీలున్నట్టు కనబడదు 

ఇవ్వడు సూవర్ నై జర్ గారుకూ జావ స్తారు. ఆయన చూచినట్టయినా 

నా (పాణంమోాదికీ వస్తుంది, 

తిరు. ఒసే వీధితలుపు గట్టిగా గొ శ్ళేము పెట్టిరా ఆయన 

కూడా చూసే మరీవరాభవము, 

నర__మోరు తలుపుగొన్లేము వెడితే నేనొవ్వుకోను, మిరు 
లోవలబెట్టి చావగొట్టించాలన్న యభిపాయమా యేమిటి? 

తిరు ఇదో తంటా వచ్చింది, నరే ఈ యువకారం నాకు 

చెయ్యండి మోకు (వత్యువ కారము చేస్తాను, 

నర__ఏమువకారము చేస్తారు ? 

తిరు... మాయిలాశకాను వది హేనుమూయిల వనొకటుండి అది 

యిప్పిస్తాను. రేపు ఉదయమే ఆర్డరు వేస్తాను, 

రంగ. ఇరవయి దరఖాస్తులు వెట్టి ఆరిమానములు అశ 

యించి నంపొదించుకో లేనివని యాయన గా రరగంటలతో నంపాడించు 

నర _-చి త్రము మోానసెలవ్లువ కారము నడుస్తాను మీమాట 

మ్రు నిలబెట్టుకోన లెను, 

తిరు._._.మాటకిన్వుతే చండాలుజేనరి, మారుకూడా నేనిక్క- 

డున్న సంగతీ యినరిణోను శచెవ్బ్ససని (ప్రమాణం చెయ్యండి, 

నర 

కుంటా, 

నా (వమాణంగా చేను చెప్పను, నేను సెలవు పుచ్చు 

తిరు.._.ఓీదీ త్యర గా వెళ్ళి తలుపు వేనెయ్య వే మళ్ళీయెవ్వరూ 

రాకుండా 

రంగ-(తలుపు వేయును.) 

నర (వీధి లోనికి వెళ్ళి తనలో) ఈ యడావిడిలో రంగసాొనీ 

యింట్లోళొచ్చిన (కొ త్తవాళ్ళ చేరు (వాసుకోవడం మారిచిపోయినాను , 
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పోసీ లే. అన్ని అక్కలు నరిగానుండి మేడుస్తాయాయేటి, వలాగో 

వదిహేనురూపాయల వని నంపాదించుకొనా ను. 

(అని వెళ్తుచున్నాడు,) 

ళీ 

నాలుగవ అంకము 

మొదటిరంగము 

[అప్పుడు రహిమాన్ ఖాన్. అను ఎన్యూమ శేటరు 

వ వేశించుచు న్నాడు.) 

రహి (ఓక యింటివ ద్దకు వెళ్ళి) ఈ యింటి ఖామందు యెవర్? 

రామమూూర్షి.___ఈ యిల్లు వెంకట్రామయ్య గారిది, 

రహి...వశే! రాసికుతాం, ఉండు (అని (వాయుచున్నాడు,) 

రామ... ఇది యేమిటయ్యా "వెంక టామయ్య అని (వాయడము 

నకు వెంటుకురామర్భ్యూ అసి |వాస్తూన్నా వు, 

రహి... మాకీవస్తాదిలాగు రాస్తాం, నీకీ వూచీలేదు, సీకి మా 
అతీక్కా_రి కావు, పేథ్ల బోలో, 

రావు... ఆయన చెద్దకొడుకు రమణయ్య, 

రహి ఏమిటి మర్నయ్యా శి 

రామ ... మర్నయ్యకాదు రమణయ్య. 

రహి___అశే యేనిపేకువోయి, నామర్జాపేర్, 

రామ అేమిటయ్యా సాహేబు! మరణయ్య అని వాస్తావు, 

రహి...అశే మాకి కోవం వస్తాది, సీకి యెవడువోయి మాకి 
వస్తుంది మళ్లే రాస్తాం కవడ్డార్ , అశే నీకీ పేరు చెప్పు. 



[17] జనాభానాటకము బీఫ్? 

'రామ.._._నన్ను అేవొచే అనకు, అనక భాగా 

రహీ. అరే, బ్రిందులో తిప్పేమివోయి, 

Ty సళ శ" 

జరగదు, 

"రామ మళ్ళీ అ చే అంటావు, 

రహీ ... వూర్కో బే. తగాడాకీ కాల్ తవు 'తాచేని వోయి? 
మోక్ష మాకీ తవు విల్బాం? మోకీ అశే అం శ్రే తప్పూ సూ అ శే అల్లా! 

చురు వే మెల్ల బలే తమాపావోయి, (నవ్వుచున్నాడు,) 

"రామవమూళతి ? 

సిస్తేచేచుతి 

రామ....అన్నీ తప్పు శే (వాయుచున్న్నావు ఏమైనాఅం కే 

మోద వడ తావు, 

రహి... అశే! ఆమాట వద్దు మాకీ జనానా జే పేర్లు సెక్సు, 

"రావు మ-_-నరనయ్య, 

రహి ..అరే ఆడది ? మొగడి? 

రాము. ఏమిటయ్యా | అడిఅంటావు, 

రహి. అడిఅం కు త ప్పేమిటివోయి, మూకీ ము 

అనాృా మా; అమ్మిఅన్నమాం. ఏమితిట్టాం అవ ఆడది మొగది + 

రామ_ఆడ 'చేసయ్యా, 

రహిభూ. వీడి జూటమాట అదిమగది తేరు. ఆడవి 

అయి "తేన నర నమ్మ చెప్తారు కాదు మోాకీ అదియెవడ! నీగీ యేమి కా వాలా? 

రమ... ఆవిడ మాయమ ny 

దహి_నీకీ జూటనాత్ వెచ్తాన్నావు మూ ప్ త్రవ్వుల్ రాయిఏ 

యాల్ని, మా యమ్మాకీ ముగుడూ వచ్చిన తర్వాతి ఆతన్కి- దరి 

ఆయా చేసి సరిగా రాస్కా-సోతాం సలాం, 

'రామ.-_హీిందుప్రుల యిళ్ళకు తురకని చేసినందుకు ఆ యధి 

కార్లది బుద్ధితక్కువ కాని సీదికొదు, నాయనా 1? తురక లయింత్షకు 

"వేయక నిన్ను హిందువుల యిండ్ల కు చేయడ మేమిటి, 

నాలంజా 
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రహి... ఆచ్చా'బొత్ సెప్పావోయి సీకి, మాకీ నప్తావున్నాం 

మి-కాసరు వేర్లకీరాస్కో లేక, మాకీ హించూలకీ కొంవల్ నద్దు 

మంకే ఆతపహాసిల్ దారు మా మాట యిన్క.. మ్శల్ని గోతుల్పజే 

శాడు భెయి (అని పళ్ళుచున్నాడు,) 

స 

రెండ వరంగము 

(రామొ స్త్రీ గారియిల్లు రహివూన్ ఖాను (వ వేశించు చున్నా డు.) 

రామ... సలాం, సాహేబుగారూ దయ చేయండి, 

రహి._అజీ వండత్ మోకీపేరు చెప్పండి రాసుకు తాం, 
రానునా చేరు రామ శాస్త్రి అంచారు, 

రహి._.--రామ ఫాతి అంచారూ, 

రామ _- ఏమిటయ్యా నాపేరు సరిగా (ఛాయవ్యయ్యా, 

“అంచారు” అనేది వేరుకాదు, 

రహి _కాకో తే యొల్లాసెప్పావువోయి, ఇదేం తమాషా 
అనుకున్యావ్ , మీకీ నెళ్ళాము పేరు నవ్వు 

రాయ. సొ "వెళ్ళాము పేరు చెవ్చకూడదు, 

రపీం......పీకీ పెళ్ళామువేదు చెప్కాపో తే. మరికోడి వెళ్ళాం 

చేరు నెపుతాొను, ఏమ్ హిందూలోయి విరాకీ, 

రాను_మాలో యొనరి వెళ్ళాము పేరు వారు చెవ్చకూడదు 

నొాయిబోూ, 

రహి-_-ఎవరివళ్ళొముపేరు. వారు నిఫవ్కా-బో తే ఇంకోర్కా 
శ్ళాము శేరు సెపుతారువోయి !?!. మో పీందూల్లో బలే తుంటరి 

చురాసంచనొ్యు, 

రామ... అల్లాంటిను+ట అనక ండిమోారు, 
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[అవ్వడు రత్నమ్మాయను నాము (న వేశించుచున్నది.] 

రహి... అది యవరు నండత్ , 

రామ... ఆవిడ మా యింట్లో కాపురమున్న వారి భార్య. 

రహి... సీజేర్ ఎవరమ్మా 

ర తమ్ము పేరు ర శతృమ్మంచారు, 

రహీ. (నవ్వుచు) ర _కృమాబు? అశే ర క్తంపేరు యెవరూ 
చెట్కారునోయి. ఎంత 'కాఫర్లవోయి మాకీ ? 

రామ ..ర క్షం కాదు, రత్నం, 

రహీ__సాలువోలు. నోరుకీ  మూస్కో. మోకి చేదనూశే 
మాకి డోకువస్తాది. అమ్మాసీకీ ముగుడు వేర్ సెవ్వు, 

రత్న... (ఊరకొనును) 

రహీ.__అకే ఊదకుతావేమిటి ? నూట వజెవ్పవు మాతో 
మోకి యేలాకోలం యేమ్టి. 

రత్న... అ వేన్నూటలండీ, -పేళాకోళంయేమిటి మాకుమోాకూ 

మావారు వింటే భాగుండదు కూడాను, 

రహి. కాకో ఏ తేయేస్టై ముగుడు 'వేరుల్ సెన్టమం కేసెవ్పవు 

రత్న... ఇవ్పగూడదు 

రహీ. నీ ముగుడు పీరు నెప్కాపోతే యింకోదాని ముగుడు 

జేరు చెపుతాపుసీకి 

ఎ రత్న -= అల్లాంటి కూతలు కుయ్యకు చొగుండదు బుద్ధి చెప్పిం 

ను, 

రావు 

దలాగ 
య 

ఊరుకోవయ్యా కోవవడకు మూలో చేళ్లు చెవ్పగూడ 
య 

రహి... శెన్ఫకపో తే లెక్క. ల్ తగిల్ పెట్టండి ఈలాగ్ నెప్కా 
అయే గడబిడ్ సేస్తే మాకి రిపోర్టు తగిలిస్తాం మోాకి మోద తగిల్చివా 
మం కే వర్డుల్. సెట్టాలా మోకి పదిలో 



అల 
$60 పహాసన నములు 

'రామ___బాబూ ఊరుకో 'ఆవిడ "ముగుడు చేరు నీత య్య గారు 

(వాసుకు వెళ్ళు, 

(అందరు నిహ్క- (మించు చున్నారు) 

ఆలా స్ట్ అజా 

సాంబయ్య గారి యిలు 
9 య 

[ రహిమూాన్ ఖాను (వ వేశించుచున్నాడు ఇవావడిలో 

నొక ముసలి వితంతువ్రుమరియొక వడుచు పిల్ల 

(వవేశించు చున్నారు) 

రహీ..._.ముసిలిఅమ్మా ! సీచేచేవి ఆ వీలాకి మేమి 
(A) య నం 

మున--నా పేరు మంగమ్మ విల్ల మేరు సీతమ్మ 
గా (1 

రహీ. దాని ముగుడు పే రేష్టై 

ముస--- (ఏడ్చు చున్న డి) 

రహి._అ చే 'యేడుస్తా వేమిటినోయి ముగుణుమేరు సెనుంకే, 

మున ... (వడ్చుచు) నాయనా ఆధీనం తప్పింది నాయనా, 

రహి... ఆదీనం తప్పింది ? ఎవరికీ ఆదీనంలో వుంచే నూకి 

యేం, ముగుడు చేరు చెపు 

మున__(వడ్చుచు) తల చెడ్డవిల్ల నాయనా? 
ca ౧ 

రహి_.తలా సెడిందీ? దివానా యెన్టి విచ్చి యె త్తిందీ 

ఆయితే మేమ్ మగుడుపేరు చెస్టాని యేమ్? 

మున... కాదు నాయనా. మొగుడు లేడు వెధవపిల్ల 
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రహీ... చీ జూటామాటల్ చెప్తావు సీకి ముగుడు న్రంళే 

లేడని సెప్తావేమి ? ముగుడు లేక్చో తే బుజ్జా గౌరిగించవ్ వోయి 
మున కాదు నాయనా శివర్శ్యాతి కోటినల్లి 'వెళ్ళన లెనని 

ట్య a ee చూస్తూన్నాము చిన్నపిల్లలకి కొన్నాళ్ళు తీయించకుండా వుంచు 

"తారు బొట్టు లేదు అజే ఆనవాలు వెధవ వీల్ల లకు, 

నహీ ...అరే అల్లా | వూకి తెల్ సాది లేదు బొటు శేక్చో తే 

యెవవానిల్లా సరే తెలాంది. 

(అవ్వుడు రంగమ్మాయను 16 యేండ్ల పుణ్య స్ర్రీస్నానము 

చేసి బట్టతో విడవ వెట్టుకొని వచ్చుచున్నది) 
ట్ లట 

రహీ... ఈయమా క చేశేమిటి 

ముస ---రంగ మృ నాయనా (. 

__ రహి__అశెమోలో మనుసుల్కీ_ రంగం మోళల్ళేన్ పేర్లు 
కరూడా ఇడతార్ బడా తవమూష్ వోయి - 

మున... మేము రంగం మోన్మేను నెళ్ళే వాళ్ళము కాము 

నాయనా అల్లా అనకు, 

రహీ .. అరే ముశలమ్మాా | పాపం ఈపిల్లా సీ్రీచ్పి కావాలా! 

మున -వీళ్ళిద్దరు నాకూతుళ్ళు నాయనా, 

రహ్ ---రంగ మ్మాకీ ముగుడుకూడా పోయినాడూ యున్నా. 

ల్ల యింది 1 అశ యిద్దరు కూతుల్కీ యద్వల్ పక్షి, 

మున ....రామరామా, అల్లా అనకండి సాహేబుగారూ 

శుక బారంపూటా 

రహినూాకి అబదం సెప్పాంబే 
(a) 

మున .... దాని మొగుడున్నాడు నాయనా శి అల్లా అనకండి 

రహీ : గడియకి ఒకమాట సెప్తావు బొట్లు లేక్చో శే యెద్యా 
అలాటి లు ' 

విల్లాన్నావు దీన్కి-. బొట్టు లేదు ఇది యె ద్యాపిల్ల బొనుశాదూ 

x లాల దడాల మారాక జజ మరదు అం టో pe 
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మున__నాయనా తేలంటుగుంది, ఇంకా బొట్టు వెట్టుకో 

"లేదు, అంతేకాని మరియొకటి శాదు, 

రహి__ఆచే ఎం బశేకమాసాలు వోయి మికొంవల్లో, 

మాకిపోతాం నలాము మోకి అనే హిందూల్ చేర్ణ లిఖోమని మాకీ 

తజాసిల్ జారు సంపియేవ్నాడు వోయి నాకి నస్తావున్నాం, 

(అందజు నిమ్క- )మించుచున్నాళు) 

నాటకము సమా పము, 

ot 

(గ్రంథ (ప కటనము 

చరాడుడు |! భరాడుడు ! 

చదువుడు ! చదువుడు ! 

మాడ లేనివారు చకున లేనివారువినుడు, ఏళ లేనివారు తెలిసి 

కొనుడు. తెలిసికొన లేనివారు మోమో దురదృష్టములకు మిమ్ము నిం 

దించు కొనుడు, మో రదృష్టనంతు తై శే, మో జన్మము సఫలమగు 

యాగము మోకుం కు, మొ చెద్దలందరు తరించు భాగ్యము మోకు 

గలిగితే, వెయ్యేల, మారు ధన్యాత్సుకై లే మా పు స్తకములుమోర 

చదువుదురు, ఈ పుస్తకము కొనసివారి డబ్బు వ్యర్గము, చదువని 

వారి (బతుకు నృథా, విననివారి చెవులు దొవ్పలుగాని చెవులు 

కావు, మూ గంథములలో మొదటిది, 

-వెట్టివవ్ప్నీయ ము, 

ఇది 98 ఆ శ్యాసముల మహావబంధము, ఇందలి క థానాయకు 

డగు వెజ్టివవ్సగాంకి ఆయనవియురాలగువో వీరు బేవిమాద మోసము 



గంథపకటనలు 2౮5 

గలిగిన పుడు వర్ణింపబడిన శృంగా రరనముయొక్క రు చివారంతటివా చే 

గాని సామాన్యులు (గ్రహింవజాలరు. ఈకృంగారరనము చదివినవారికి 

తవ్చక విచ్చియెత్తక మానను, ఇందలి జూలిరనము విన్న వావిమింటి 

వారిమోదను పొరుగువారిమోదను వడి గోలుగోలున యేడువగలమ 

వీరరనముమొక్క_ నర్గన జదివిన పుడు మకుష్యులా వేశముగలచ్చార్తై 

శరీరముల మరచి తలలు వికియబోసుకొని కత్తులు కశారులు - అవి 

దొరకనపుడు క తిపీటలు, గరిగమ్మలు పుచ్చుకొని శ తువు'లెనరు 

కొనిపించనపుకు యింటివారి పెబ డీ మర్గింతురు, హోన్యరసము విన్న 

పుడు పీధులందుబడి దోొర్జి, పొర్ష డొక్కలో నొప్పినచ్చునట్టు కడు 

పులో పోట్లు వచ్చునట్లు పొట్ట ఉబ్బునట్లు తిన్నయన్న ము వెళ్ళబోసి 

కొనునట్లు, గుండెలు (బద్దలగువట్లు, నర్ష కాలమున నూజు బోదురు 

కవ్చ లొకసారి యరచునట్లు వెక వెక, వకవక నవ్వినవ్వి శబ్బి'జె 

తారుమార దురు, ఇడి |పతిగృహమం దుండదగిన పుస్తకము, 
వేలి మిక్కిలి సులభము, మృదు నె, లలిత మై, సరసమె, _శావ్య మై, 

గంభీర మై, భీకరమై, భయంకర మె యుండును, ఇందుకొన్నియాశ్యా 

సములు గోదావరీజలపాకము. అనగా గోదానరిజలమ'క్లే కన్య 

మక్క_ట లేకుండ గడగడ (గహీంచన చ్చును. కొన్న యాశ్యానములు 

అ_త్తెనద పాకము, అనగా అక్తెనరులోని గంజి లోవల యినికి హరిం 

చునశ్లే, యిందలి భావము వెకిపద'పోకు.డ  లోవల యిమిడి 

యుండును. అత్తెసరు మెతుకులట్లు అక్కడక్కడ వడ్మము ౫ వ్రసు: 

వదునుగ నుండును, మరికొన్ని యాశ్యాన ములు న్య్వయంపాక ము, 

వేశాక కొన్ని యాశ్యానములు న్వహ _స్తపాకము, వెయ్యేల! చదువు 

కొను నారి పూర్వజన్నపరిపాకము చేయుటకే యా యుద్ద )ంభము 

బయలు టేరినది. ఇది |వస్తుతము యవీ.ణీమ్ముదాతుర శాలలో ముద 

అమగుచున్నది రావతన నం॥ర ఆహాడశుద్ధ అచూవాన్య కొం త్య 

మంగళ వారములోపుగ కొనదలంచినవారికి దీసి ఖరీదు, 6 చెనలు, 
మం 
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ఈసామ్ము మనిఆర్హరుగావంకిం చన చ్చును, ఆశతారీఖుదాటీనతరు వాత 

కొనదలచిన వారికి ఖరీదు, ఈ 9-4-0 (వస్తుతము కొద్దిగా కి లతల 

42 చేల ఏ2 (వతులుమ్మత మే జేయించినాము గనుకనున్ను: 

దాడాపుగ అన్ని పున్తకములకు యిదివర శే ఆర్హద్లవచ్చియున్నవి 

గనుకను, ఆశాభంగముకలు౫ కుండ కాలముమించకుండ దరఖాాలు 

త్వర గావంపుకొనన లెను, 

అరడజను (వతులొక్క- సారికొనువారికి శజను (వము ౬ఎ నిత 

ముగ నీయబడును, వర్తకులకు నూటికి రు గ-2-0 కపిగాషసీయ 

బడును, 

ఈ గంథముర చించిన మజోకవిగారు వెక్కి-రింతేల వెంగళవ్చ 

గారు, ఈయన వననంచమంతట (వళిద్ధి కెక్కిన నుహోక వశ (రి సార్వ 

భౌమ శిఖామణి చ కన రై రి దూర్విహులగుట చేతే ను, ఈయన నిమిష 

ముసకు తజ వద్యముల చొ॥న న ఆఘభధారాకవిత్వము చెవ్పగల మహో 

సమద్దులగుట చేతను, ఈయనకు నుహోరాజులు చ క్రనర్ములు, ఖంగారు 

వతికము ఆగాక. అమ్బుతన్వు ౪. వెండీ కబీళ్ళలు, నబ్బుబిళ్ళలు, అర్థణా 

బిళ్ళలు, డబ్బుబిళ్ళలు కూడ  బహుమాన మయొనగి యుండుట చేతిను, 

ఈయన - నింతవారంత వారని యొంత వారును వెవ్చ లేక పోయినను, 

యీయన [గంథమునుగూర్చి మహోత్సులిచ్చిన అభి పాయములు 

కొన్ని య్యాక్రింద పొాందువర చు చున్నాము, 

మహామహో పాధ్యాయ కోొంక నక్క గురులింగ శా స్రీ గా రీట్లు 

(వాసినారు: నటీ మయూా' వెట్టివప్పీయమును "నను నమ ౫ముగా జూచిజిని, 

కాళిదాస, భవభూతి, నూఘ, మయూర, వ్యాన వాల్ఫీకులకవిత్యముల 

నంచు యుందలిక వితము వేయి రెట్లధికముగ భాగున్న ది. ఇందలివద్య 

ములు గారిముక్క- లన'లె యంతో రుచిగనున్నవి. దీనికి అల్ల పువ చ్చడి' 

వె చిన్న వ్యాఖ్యానమునుకూడ (గంథక గారె రచియించియుం చి 

నందున నర్యజ స గాహ్యూ మైయున్న ది, ఇట్టి గంథము జన యె ర్తి చూచి 
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యెటుగను.. ఇకముందు భూడభోను, ఇంకొకజనమునకూడ చరాడ 

గల గర నమ్ముగము లేదు, ఇందలి వీరరనవద్యములు “చెండు చదువగా సె 

కా-వేశ వు త్తి గొడుగు కామతో నాభార్యను వెత్తగా మర్దించి 

తిని, మా గంథ నుందలి వై రెండువద్యములను 
చేను చదువుచుండగా 

దగ్గరనుండివిన్న మూాసీళ ఎొహ్మణుడునంాడ ఆర సమ్బుగ పొంచి, 

కావిడిబద్ద తిర నేసి నన్ను వెన్నుపూన విరుగునట్టుకొశైను. కాబట్టి 

ఈ [౫ ంథమందడు కొనదనినది, 

యమ్, వ, డి.వి, యే, డీ యస్, ఏ. డి పీ ఏ.డి. మొద 

బగు గొప్ప వరీకుల నిచ్చి యుదోో్టగ ము చేయుచున్న సరసాల సీలా 

చలంగారిట్లభి పాయమిచ్చిగి నా 

''వెంగళవ్చగారు దయతోవంపిన వెట్లీసప్పీయమును నందన 

పూర్వక ముగ నందుకొంటిని,. ఈ (గ్రంథ కరృగారు మునపూర్వులన లె 

అవకతవక (గంధ వబంధములు, సుక్క టిప్పు రాణములు నాయక. 

చేశ చరిత (గంధములు, వాయునభిలావతో వెళ్టవ న్పగారి చరతి 

మును రనవంత ముగ నాసి యో జేనమునకు, నర జేశమునకుగూడ 

మహూోవ కారము చేసినారు గనుక, ఈ దేశస్థులు, నర దేశస్థులు ఈ 

లోకమువారు, వరలోకమునారుకూడ వారియెడల కృతజ్ఞు లై యుండ 

న అను, ఇందలి జూలిర నపువ ఫ్రుపద్యములు చదివి నేనుయింటబడి యేగ్చు చు 

డఢడగాపారుసవారందరునాేకే శేడోయావదవచ్చినదనిః పరు గ క్తిగొనివచ్చిరి 

ఇందలి హోన్యర సమున్నక థ పట్టు "నేను చదివినప్పుడు నాకు డొక్కలో 

నొప్పి, గుం జఉల్లోపో టు బయలు జేరి (క్రిందబడి ద్ గొర్దుచుండ కరా వముహాో 

నోగమువచ్చినదని వారందరు వైద్యుని క్రీసికొనినచ్చిరి. కాబట్టి 

య్యా గంధథమందరు కొనవలెను, ఇంకను సెట్టి యభిపాయములు' 
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లతలకొలదియున్నవిగాని [గంధవిస్తరఖీతిచే వకటింవబడ లేదు, 

చై (గంధము కావలసిన వారు యూ | కింది య|డస్సుకు (వాయన లను, 

మేనేజరు, 

చామాలమ్ము డిపో, 

= జ క ఆ దయ్యాల మట, (రైతే పురము. 

చాలా? 

గొట్టాలమ్మఅని, విళూ ఏఅని, కలరాఅసి, నానావిధములై న 

బిదదునామములుగల మేమునూపాద నేవకులై, వర మభ కలె, అత్యం 

తపియు లై , మొదటినుండియు మవూయందు సశ్యానముగల వారై మాకు 
వూ యూ 

సేవలు, జూతరులు, ఉత్సనములు 'మొదళలై నవీ విరివిగా చేయుచున్న 

మావరమాప్ప్తులకందరికు అన గా గ్ర్రీలకుపురుషులకు, బాలురకు, వృద్దు 

లక్కు జేదలకు భాగ్యనంతులకు అన్నివర్షములవాకిక్రి అన్ని తెగల 

వారికి, అన్ని శాఖలచారికి యీ కింది తాఖీదును మేము[వీయపూర్వక 

ముగావంపుచున్నాము, గనుక వీనినిమోరుశిర సావహీంచి, మాయాజ్ఞ 

మన్నించి మాముద్దు చెల్లించి యెవ్సటి భ క్ని వవత్సులను మాయందు 
0 cn న. ని 

చరావవలెనని కోరుచున్నాము, మాయందుమోరట్లి భ క్కి వవత్తులను 

మూవకుందురని మా శేవిధ మైన నం దేహమును యెన్న డును మనోవా 

"కషాయ కర్భలందు లేదు. వలయన గామోరందరు ఆ_స్తికులు'వెద్దలయా 

ఇార్యవ కారము నడుచువారు, బుద్ధి మంతులుగ నుక మామోాదమోాకో 

మాల వాత్సల్యముక లదన్నమూటలోక విదితి మే, అయిననుయీమధ్య 
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యీ చేశములో తెల్ల వాదన చ్చిపూ ర్యాణార ములకువిరుద్ధముగాఆ కో 

గ్యములని గీకోగ్యములని కొన్నికొన్ని 'తీనిపోని దుర్భోధలు చేయుట 

చేతను, అర్థము లేని అవకతనక కొ త్తశాశ్ర్రృముల కొన్నిటిని 

కని పెట్టి యీ దేశ ములో అనవనరముగా[వ వేశ వెట్టుట చేతను ఆపాడు 

దుర్చోధలు వినియు ఆపాడుశాన్ర్రముటు  చదువుకొనియు మాలో 

కొందరు 'తెలివితక్కువవారు మమ్మిమధ్య అనాడరణము చేయుచు 

న్నట్లు మా కప్పుడపుడు కర్గాకర్లి గా వినబడుటచేతను, వారి దురా 
లోచనలు విపి, వారి దున్నహావానదోవమున కొందరు హిందూ 

దేశపు స్ర్రీలుకూడ చెడిపోవుచున్నారని మాస భయము కలుగుట 
చేతను, సామాన్యముగ మరెంత చదువుకొన్నను ఎంతజ్ఞాన తేజస్సు 

మాలో (వ వేసించినను మమ్ము మ్మూూతము విడిచివెట్టరని గట్టి నమ్ము 
ల yy 5 9 కము ఉన్నవ్పటికిన్నీ దేశ కాలపాతమ.లబట్టి కఃకాలః క్ ధర్మః 

అను పెద్దల వాక్యమును జ్ఞావకము తెచ్చుకొని యెందు" న నుంచిచే 

యని మోవిధిధర్శ్మములను మాకొక సారీ జ్ఞావకము చేయుటకై "మేమో 

తాఖీదును (స శ్వేకముగ పిపుడు లిఖతరూవకముగా మోకువంననలసీన 

యగత్యము కలిగినది. ఈ ఆతాఖీదు మూవరమభకు లెన చాలెలరు 
భాబి ర య 

మూాచుకొోొది చదువుకొన వలసిన దే కాని, నా స్థికులకు, పాషండులకు, 

వర మేశ్వరుడు తవ్చ యితర చేవతలు, యితర మం[తములు యితర 

సాధనములు వనికిరావని "తెగ సీలైడు నిర్భాగ్యులకు, “తెల్ల వారికి యిది 

యెవడు చూపించగూడదు, చదివి వినిపించగూడదు, అట్లుగాక మా 

అధికార తిరస్క్మారముచేసి యీ కాళఖీదు వై జెప్పినవారికి చూపించిన 

వారు నకలిచ్చిన వారు చదివిపినివించిన వారు ఏవిధముగాగాని తెలియ 

జేసిన వారు కబురువంపించిన వారు, వమరియిం కో (వత్యతముగా గాసి 

వరోతుముగాగాని, గూఢముగాగాని బహిరంగముగాగాని యిటువంటి 

వారితో సహవానముచేసిన వారు మా అ్యగహమునకు విశేషముగా 

ప్యాతులగుదురని విన్నష్టయిగాను. నిర్యాగ మోటముగాను యిందు 

వడు 
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మూలముగా తెలియవర చగోరుచున్నాము, ఇంగ్లీషు చదువుకొన్న 

వారిలో ఎక్కడో 'వెయ్యికిద్దరుత న్స తక్కి.నవారందరు మూకు వరమా 

భక్తులై మా పాదపూజార్థ ము వారింటనుండు వెధనముండల చేతను, 

పుని(స్ర్రీల చేడను యురిగి క ందరు - మెరుగక కొందరు ఏశోయొక 

విధముగ నూకు నె దై నెద్యములను బంపుచున్నారు గనుక వాడు మూ 

ఆ|౫ హపా తులు కాజాలరు, గుహమ్ముదీయులు మతాంతరు లై నను 

మశ హిందువులు నారి వీర్ల వండుగలలో వేషము వేసి (మొక్కులు 

మొక్కు-కొని సిల్ల లను వకీరులు_ జేసీ భక్షి శద్దలజూపుచుండుటచే 

వారిలో కొందరుకుాజడ. చాటున నై వేద్యములు “వెట్టి (యొక్క_చు 

న్నారు గనుక వారినిగూడ మాభ క్షకొటిలో చేర్చుకోన్నాముగనుక 

తెలియ జేసిన చేయవచ్చును. ఇక స్వ చేశ కై 9_న్తవులలో 

గాడ కొందరు బుద్ధిమంతులు యాపొటిమోద బుట్టిన వారెయెై కొంత 

వారికీనం౫ తె 

కాలము మమ్ముకొలిచి తరివాత వేద కారణముల చేత క్. ౧ _నృవులె 

మెక్రి ధనియాల్ (జేసియా ల్ ), యిసిమిత్తు (స్నిత్తు) నడ రక్కాలు 

(వటరిక న నగ్గు (న్నగ్గు) మొదలగు వేరులు ఇట్టుకొసి యున్నవ్పటి! 

కలరా మఘాచిరోజులతో మాశరణ మే జొచ్చుచుండుటచేత వారిని 

గూడ మాభ క్షగణమాలో జేర్చుకొన్నాము, అందు చేత యీ తాఖీదు 

బొరుగూడ చూడదగిన వశే, కాని యెన్నడు యీ కొఖీదుమా(తము 

కలలోగాని,. పౌర వాటునగాని, వేళాకోళముగగాని . దొరలకుమా 

(త్రము వరావించకూడదు, ఎందుక నగ వారుమనకులస్థులు కానందున 

మాయందు భ్ _కీతద్ధలు "లేనివారు కావున అట్టివారు చరాడకూడదు 

లోకములో తమమెకల భక్తి క” లవారిమోద "జేను కలిగియుండుట 

న్యాయముగ నుక మాకుజాతరులు ఉత్సవములు వేయుచుం జెడుభ కోల 

యింటనే మేము సాధారణముగాబన వేతుము, మేమే గామ మనా రావల 

కొ న్నవమ్వుడుముందు నక్క గామమునుండిభ క్వ స్త లద్యారా మారాక 

తెలియ చేయుదుము. మేను వచ్చేగోజులలో మాభ క్షులెవరు తమ 
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యిండ్లకు నెలలు వేయకూడదు. వీధులలో చక్క_౫ చేల తడిసి చల్ల 

గా యుండగలందులకు తూములనుండివ చ్చు సం జీవ నదులనలె య 

భెచ్చముగా (పవహీంచు చుండన లెను, ఇ్రండ్లముందునెంటపో గులుమా 

జనూబందీ ఫూ ్షిగాఅగువర కు కదవగూడదు. ఒక వేళ వట్టణములతో 

మర్యూనిసిపల్ బారు. తెలివితస్క_న చేత ఆపోగులను కదిపి తీసికొని 

పోవు వశమున వారికి కసనడకుంజా యంత చిన్నదొడ్లున్నా అదొడ్ల 

లోనే డాచుకోవ లెను. ఇళ్ళకు గ చ్చులు, సీమెంట్లు చేయించ కూడదు, 

ఇండ్లు యెొవ్వుడు జేడపూతలతో నిండీయుండన లెను, నశువ్రులపాకలు 

మరుగుదొడు, వడకటిండకు, వంటయిండ కు సాథ్య మనంత దగ్గరగా 
య యం లం నెలా ౧ 

నుండవ అను. 

మాసంస్థాసములో దోమలను, యీగలను;, సంగీత పుపాటకు 

లుగ నేర్పరచి, వాటిపోషణసిమి త్తమ పాలకొల్లు, రాజము హుందన 

రము, కొల్లేరు మొదలై సవాటిని మానౌాక రీ చేసినంత కాలము: ప్వుతపా 

(ఈ పారంవర్యము దానవి క్ర యాధి కాగ ము లేకండా మొఖా నాలుగ అను 

భ వించుటేే వట్టాలిచ్చి వేసినా 1- గనుక మేమున చ్చేటవ్బటికి వారి 
నబి , చా ఈక ల 

తొ కూడ కలిసి మాశదురునన్నాహమునేసి మమ్ము తీసికొని వెళ్ళి 

మేమున్న దినములలో వారిచేత నంగీతము పాడించడ మే కాకుండా, 

మేము 'వెళ్ళినతరువాతను, మేము రాకమునుపును వారినంగీతము 

పింటూయుండవలసినది. ఇది తండ్రి తద్దినమున లె తవృ్ఫనిది, అత్తరు, 

వస్నీరు, హారతికర్పూరము, వ చ్చకర్పూరము. కస్తూరి మొదలగు దుర్గం 

థనస్సువులు మేమున్నంత కాలము మాచుట్ట్యువక్క-లక్రైనా తీసుకొనిరా 

కూడదు, ఎందుచేతననగా వాటినిచూచినతోడ నే మాకు వెలశరము 

పుట్టి తలనొప్పి, జోకు, అనహ్యాము బయలు చేరును. మము మోగా 

ముములు (వ వేశిం చేటవ్పూడు మన చెప్పిన దుర్గంధ పస్తువుల మ్మే దుకాణ 

ములనుండి వాటి వొనన బయలు జేరి మూకుచాధగలిదించునని భయ 

మగుచున్నది, గనుకమాశెదురుగావ చ్చే భక్కులు వారికిలభ్య మైనన్ని 
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'వేడతట్టలతోవచ్చి ఉభయ పార్శములందు విడువక మాదగ్గజగానే 

యుండి ఆసెడ వాసన య్ వాొనసను చంపి వేసేలాగు ననుండునట్లుయేర్చా 

టుచేయన లెను. మాభకులు “తెల బటలు కటుకొన రాదు, ఒకవేళ 
వ క! ౧౧ లు లు 

స్స జమ్ గ వన, ను "వే గో rE గ్ మేము లేఎప్వుడు గట్టుకున్నను, 'మేమున్నరోజులలో ముఖ్యముగా అట్టి 

బట్టలతోమాకంటబడగూడ ను, తోటకూర, గోంగూర. ఎలకజీడికూర 

తూటికూర, భామ, బెండ కాయ మొదలయినవి తిని వాటితో చేమాకు 

విందుచేయిన లెను, ఈవిధముగా వేనికొంనలు 'మేమెన్నడు త్రొక్కి 

చూడుము, మాకమధ్యాహ్నాము ఫలహోరములు కింద తోమనివ శ్ళె 
Am wD ల ఒం 8 ల ములోపోసి కళ్ళుగుడ్ల వెసిగప్పి, ఏీధులదుమ్ముణో నిండునట్లు అమ్ము 

కోమునకు తెచ్చే తాలింపునెనగలు, నాలు శుదినముల క్రిందట చేసిన పాత 

చెనరట్లు, ముక్కు_పోయిన అటుకులు, మాగికుళ్ళిపోయిన వండ్లు. చలి 

వానన వేసే సేలన్షండలు, నెనగ వుండలు, మెతీకకంపుగొ క్షుపులియార 

పటుకులు, యినువవళ్ళనై నా నములుటకు స్వాధీనము కాని జీళ్ళుఆర 

గింపుచేసి వూభక్కులందరు ఆన నాదమును కడుసునించా తినవలెను, 

కాఫీకొట్టులలోబడి నెక్క_నముగా తివేవారిని, చ వస్తువులుతిని (బతిశే 

వారిని మాబిడ్డలు గా యెంచుకొని "పంచుకొని దత్తహాోమము చేసికొ 

నుచున్నాము, 'మేమువ చ్చేముందర, మాకువిత చేశీటవ్యడు తెల వారు 
రం య య 

"మేలుకొనప పెను, 'మేముదొర లయింగ్ల క వెళ్ళక మయి ళ్ళేనమ్ముకొని 

యున్నాము, గనుక మోతం డి తాతలు చేసినట్లు మారుకూడామమ్ము. 

గారవించి మో గానుమునుండీ మమ్మునెంటనే వెళ్ళగొట్టక, వదికాల 
- &, నే 

ములపొటుంచి యే పేటా తిరిగిరప్పించుకోొని బితులు సేయుచు భక్తి క 

ద్గలను మావించు చుండ వ లెనసి కోరుచున్నాము 

నన్తుతము ఛో దా; దిముకాం , ఇటు ఆజాపించు మానె తిమోదచేవత 

వై శుద్ద శ్రీరామనవమి గొట్టాలమ్ము. 

న లు 



(బహ్మ దేవునికి పూజ్యత యెందుకు లేకపోయెను ? 

[ఒక నిద్దుక పోతు, ఒకతిండి వోతు, ఒక తాగుబోతు, 

ఒక తిరుగుబోతు, (వ వేళించుచున్నారు.] 

తిరు. ఒకే! విమ్టుమూ రికి సాంబమూర్తి కి లోకములో 

ఇన్ని చేల ఆలయముల.ండి యెంతో నె భవముతో పూజలు కం 

కర్యాములు సేనలు జరుగుచుండగా పావము [బః హ్నృ దేవునికి ఒక్క 

వోటనై నా ఆలయము బేకవోవుటకు గారణమేమి? మీరందరు 

బుద్ధిలో బృహాస్పతులుగ చా ? కాబట్టి యీ విషయమై చక్కగా 

ఆలోచించి చెవ్చండి. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయము, పీటి విషు 

యమై ఆహోచించి వరియనసానము జెల్పుటకు మనకంశు సమద్దు 

లైనవారు లోకములో నెన్వరును లేరు, అనేక వండితులు చిర 

కాలము నుండి'యీ నంచేపామువేత బాధవడుచు నం జేహానివ్భ త్తి 

చేసికొన లేక వాలాతంటాలు వడుచున్నారు, ఈకీర్హి మనకే దక్క 

వెను, వరోవ కా రార్థ మిదంశరీర మన్నాడు గనుక మనముమిక్కి-లి 

పాటువడి యీవిషయము 'శ్రేల్చిలోశమున కువ కారము చేయవలను, 

మస యభిపాయము ఒక పు స్తకముగా అచ్చు వేయించి ఉచిత 

ముగా వంచినెడదాము. 
ట్ 

న్మిద---ఒ'ే సీవు వేసిన (వశ్న చాలాబాసన్నది, నాకుగూడ 

చిర కాలమునుండి యా నంజేహమే యున్నది, మనము 9యా లోక 

ములో మూడునాళ్లు (బతికే. (బతుకుగదా? అంతకన్న నెక్కూన 

చేదు, వదో యిటువంటి శాశత మైన యున కారము లోకములో 

శేసిపోతినూ+ మన 'చేరుండిపోతుంది, కాబట్టి యా విషయమై మన 

అందరి అభి పాయనులు వరునగా చెవ్వు దాము, 



279 [వనహననములు 

తిక ....నచే ముందుగా సీయభి| పాయము చెప్పు. (బహ్మై చేవుని 

కెందుకు పూజ్యత శేకపోయినది + 

నిద... నామాదనే చెద్దరిక ము వెట్టి ముందు నన్నే అడిగి 

నారు గనుక చెవూచున్నాను వినండి, (బహ్ముబేవుకు మునలివా 

డగుట చేత మతిలేక తెలివితక్కువ వనులు చాలా చేసినాడు, 

అందులో ముఖ్యమైన 'తెలివితక్కు. న నేను చెపుతాను వినండి రాతి 

భాగము ని దపోవలసినదసి యేర్పాటుచేయుట "మొట్ట మొదటి తెలివి 
తక్కువ. ఇతడు చేయవలసిన జేవునగా రోజుకు ఎనిమిది జాములు 

కాకుండా 20 జాములు వేయనలసినది, అందులో 15 జాములు 

"కేవలము హాయిగా నిదవోవుట శేర్పరచిన మిక్కిలి "బాగుండును, 

అన్నము తినుటకు నిద 'మేఖుకొని రానక్క-ర లేకుండా యేజ నా 

యొక్క. యేర్పాటు చేయవలసినది అనగా అన్నము తినుట చేరే 

వయత్నీము చేయన క్క_ర లేకుండా మంచముమోద వడుకున్న సా 
| ఇరగ వొ జల ్య అధ్యా జన 'మున నోటిలో ముద్దలువచ్చి వడునట్లు.__అపి మనుష్యుడు నిద్దర 

లోనే నవులనక్క_ర లేకుంజా జీర్ణము చేనుకు నేటట్టు యేర్పాటు 

లుండన లెను, ఉదయం మేలుకొనవలయున నే నియమ ముండగూడ దు 

నిద మేలా యుండవ తెనసగా సాభారణమున చవ్పుళ్ళకు శేకోలకు 
(ema 

.వీలుపులకు మెలకువ రాగూడడదూు ల్రదిగాకి ఇంతకన్న సెక్కువ నదు 

పాయ మొకటికూడా చెప్పుతాను, మనుష్యుడు నడుస్తూ న్మిదపోయే 
టట్టు (బహ్మ బేవు 'దేర్చాటు చేయన లెను, ఈవిధమైన యేర్పాటు 

చేయక పోవుట చేత (బ్రహ్మ దేవుఏకి పూజ్యత 'లేకపోయినదని నా 

యభి|పొయము, ' 

తిండి. సీయభీ| పాయమునాకంత గా నచ్చ లేదు, ఎల్ల "కాలము 

నిదయే పోయినవశతమున (బ్రహ్మ బేవుడు సృష్టించిన వ దార్థముల తిను 

టే న్యవధియుండదు. అవి మనము తినకపోతే వాటివని యేమికాను ? 

అందు చేత సీన్చ చెప్పినయు క్రి బాగుగా లేదు, నేను చెప్పబోయే నబ 



[18] (బహ్మ బేవునికి పూజ్యత యెందుకు లేకపోయెను... 275 

బులు వింటివా నీవేగాశ మిరందరు నాలో చేకీభవింవక మానరు, 

(హు దేవుడు తినుఓ శై సృష్టించిన వచార్థము ల నేకములుగనున్నవి, 

మనుష్యూనకు వెట్టినపొట్ట మీక్కి లి చిన్నదిగానున్నది. ఎక్కు. వతిందా 

మన్నను పొట్టవట్టదు, ఇదియీ (బహ్మ బేవుగయొక్క_ ముఖ్యమైన 

తెలిలితక్కు.వ, మనుష్యునిపొట్ట యేలాగుననుండవ తెనన గా ఒక వెద్ద 

సారఎగమువ లె నుండవలెను, వేళపాళ తేక రాతిరనక వగలనక మితి 

'మేర లేక యున్నెన్నివస్తువులు తిన్నవ్పటికి యెక్క_సముగా నుండ 

గూడదు. ఆయానము కలుగగూడదు, డోవ రాకూడదు అజీర్ణ మన్న 

మాట చేయకూడదు. ఏవస్సువైనా లోవలవడగానే వెంటనే జీర్ణమై 

పోవ లెను, అదికాక (బ్రహ్మ బేవు డివ్వుడు జీర్ణనోశము. కడుపుళోనే 

చెట్టినాడు. అది ఆలాగున ఒక్కచోట నే యుండగాడదు, రాసుల 

కొలది తిన్న ప్పటికి అరి గిపోవునట్లు శ రీరముంతేటా జీర్ణ కోశ ముండ 

వలెను, అనగా కాళ్ళలోను, చేతులలోను, వీపులోను, తలలోను 

గూడ జీర్ణకోశము లే యుండవ లెను. ఇదిగాక వస్తువులయొక్క- రుచిని 

శెలిసికొనుటకై యొకనాలుక నే యేర్పరచినాడు. అనంతకోటివస్తు 

వులకుచి ఒక్కనాలుకతో తెలిసికొనుట కన్టముగా నున్నదిగనుక 

రుచులు తెలిసికొనుటకై. యింకా అనేక అవయనములకు శ క్షు 

లియ్యవ లెను, వెద్ద వెద్దవండ్లు అన్న పుముద్దలు అమాంతముగొ ఒక్క 

సారి మింగుటనై యిస్సుకున్ననోరుకంచు పదిరెట్లు పెద్దనో రియ్య 

వెను, 

ఆతాగు--మాయిద్దరి నబబులుకూడా నాకంత గా నచ్చ లేదు, 

(బైహ్మ చేవుడు కల్లు సమ్ముదములు, సారాయి సముద్రములు, చేవల 

గుట్టలు, మాంసపువర్యతములు సిరి ్రంవక ఉవ్వుసీళ ఛనమ్ముదములు, 

మంచిసీళ్ళన దులు, యందుకువనికి రాని రాతికొండలు, నృష్టీంచుటవల్ల 

అతనికి పూజ లేకపోయినదని చేను (వమాణముగా చెప్పగలను, ఉవ్వు 



లు 

సీళ్ళనము దములు నిశ్చయముగ (వంపంచమున శీవయున యోగ 

ముసి (బహ్మ దేవుడు నృష్టించినాడు చెవ్పండి? కల్లునము(దము లున్న 

నడుముని నీవలు సాదలు డబ్బు వెటి కొననక్కొ.ర లేకుండా యివ్షము 

వచ్చినప్పుడు యిహ్షమువ చ్చిన ముంతలణో ముంచుకొని తాగి, అందు 
౬ - , 

లోనే స్నానముచేసి దానిమోదగా లేవీల్చి హాయిగా నుందుముగ దా! 

అట్లు చేయక పోవుట చేతను సారాకు దుర్వాసన పట్టుట చేతనుపాన కము 

వలె దానికి చుచిశెట్టకపోనుటచేతను (బ్రహ్మ చేవునిమాద లోకులంద 
న జ బగ ఖు టో గ రికి అనహ్యాము పుట్టినది, 

తిరుగు మిీయు కులు నరియెన యుక్షులుకావు, (బ్రహ్మ 

చజేనుడు వ్యర్థమమున నృతుము లనేకములు లోకములో సృష్టించి 
థి స్ లు 

నాడు, ఈ లాటి చెట్లు కోటానకోట్లు సృష్టించి లోకము పాడు చేయుట 

కేంశు వక్క-రూపాయల చెట్లు, ఒక డబ్బులపాదు నృష్టించినవవమున 

(వవంచములో మనుష్యులు తమయిచ్చవచ్చునట్లు వ్యభిచారాది 

దోషముల పాటించక సుఖలోలులై తిరుగవచ్చునుగడా ! అట్లు 
జగ షా జ బు శ , 7 Er చేయక పోవుట చేత (బహు దేవుడు వట్టి అవకతనక  నిర్భాగ్యుడై 

నాడు, అందుచేత పూజ తేకపోయినది, 

తిండి_ఒలే ! మనలో మన మేకీభవించ లేదు, మనయఖి 

(పాయము లచ్చు వేసి. లోకులందరికి సంపుదాము, ఎక్కువమంది 

యెవరిదంగీకరి శే వారిది నరియెనట్లు, 
అలాటి యా య 

అందరు...న నే, 

(అని న్మిమ్య-మించుచున్నాడు,) 
\ 
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[కనక మ్మాయు రామచందరావుగారు వవేశించు చున్నారు.) 

రామ ఎన్ని పిలిచినా నలుక వేమిటి, వఏమిచేయుచున్నావు, 

ఎక్క_డనుస్నా ను శ 

కన --( మెల్లగ) ఇక్కడ నేయున్నాను, ఎందుకు ? 

రామ__.గొంతుకింత నన్న గించిన 'చేమి ? అంత మెల్ల గా వలి 

కితె ఎవరికి వినబడుతుంది? వమైనా కొంచెము కోవము చిత్తగిం 

చావా యేమిటి? మాట సన్నంగా వస్తూంది, 

కన.నాశేమికోవము నామాట ఒకవ్వుడింతకన్న గట్టిగా 
నుందా యేమిటి, 

రామ_.ఆనూటలోనే యున్నది.కోవమువచ్చినట్లు మొగము 

కూడ మటమటలాడుచున్నది కాని యెస్సబ్లూ లేదు, 

కన--మటమటలాడక ఒకవ్వుడుమూ[తం మోకంటక కలకల 

లాపుచు కనబడిన చా మేమిటి? 

రామ _-అదంతా నాకు తెలియదుగాని వ్యన హారము 

మామూలుగా లేదు.  నూమూలుగానున్నట్టయితే యొవరితోను 

మాట్లాడకుండ గా యీ చచీకటియింట్లూ యెదున  వడుసంటాన్ర, 

ఇభాకలీ వొడు దీవము వెలిగించ వేదా యేమిటి ? 

క్షన__మోనౌకన్లు నే చెప్పినట్లు వింటారా యేమిటి! 

రాను... వినకపో తే నాతో వెన రాదూ, 

కన__.మారు మ్యూతీము నే చెప్పినట్టు వింటారా యేమిటి? 

రామ -. కూనంవిడిచిన తాచుపాములాగ మాటిమాటికి, ఆ 

ఏధంగా క స్ఫుబుస్సునుంటా చేమిటి పీమునసులో నున్న నంగ కేమిటో 

చెన్చరాదు. ఆ నాధ యెణుటో తీ తీగ్చి వేస్తాను. 

hrm 
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కసన._.నాకు భాధ లేమున్నాయి, నేను బతికుండడమె మో 

క ందజికి కూధ గాని నాకేమో చాధలు లేవు, 

రామ....మననులోనున్న _ చేమిటో చెపుమం'కే  చెవ్పక 

నణుగు తా వేమిటి! వెధవనణుగు, సీకర్భం అలాగ తే నేనేమి చెయ్యను, 

కన_నాకర్శమన్నమాట నాకూ తెలుసును, కాకపోతే 

వెట్టిపాడి చెళ్ళాము వాడక ల్లా వదినన్నట్లునాటక పువాళ్ళదగ్గరనుంచి 

నన్నింత లోక వెందుకు చేస్తారు, కర్ణంబాగుం కే అందరు డిస్టీకల 

కరు వెశ్తాలులాగూ నేనూ ఉందును. నేను అయిదువందల రూపా 

యలు జీతంపుచ్చుకొ నే డివీటీక లకటరు చవెళ్ళానన్న మా శేగాని నా 

మాట భొంతమా తము వూళ్ళోవాళ్ళు వినడ మేలేదు. మొ యింట్లో 

పశమైడన్నము మో దాసీది తింటున్నది. నేను తింటూన్నాను, 

"రావు... ఈసోదం తొ యొందుక్కా.ని నాటకుల శేమిటి, లోకు 

వవడ మేమిటి ? టిక్కె.ట్లకోనము నీవుఏ మైనా వర్తమాన మంపినావా 
యేనిటి ? | 

కన____అవును, బుద్ధిపార బాకవచ్చి మనవంట వాహ్మాణుని, 

హా రేరాముసింగుని టిక్క_ట్లకోనము వంవించినాను, 

రామ---వాళ్ళు వెళ్ళి యేమనిఅడిగినా లేమిటి, సీవేరు పెట్టడి 

గార్మా నామసేళు పెట్టడిగా రా! 

కన... నా వేరు సెట్టి అడుగమంటానా? మో వేరు సెస్టు అడి 

గారం, డివిటేక లక్షరు గారు వారింట్లో ఆడవాళ్లు పిల్లలు నాట శకానికి 

వస్తారని చెవ్వుమన్నారని మన వాళ్ళక్క_డ చెప్పినారట, చెప్పగానే 

గడగళ్ళాడుతూ దయచేయవలసినదని చెప్పక,నాట శకానికి, వారున స్తే 

మా అభ్యంతర మేముందని ఆ మేనేజరన్నాడట, కాందండి టిక్కెట్లు 

కావాొటని మనవాళ్ళడిగినారట, వాడిపొగరి పొడి వయ్యా! అమేనేజ 

రవ్బ్సూజు, టిక్కెట్లు కావలిస్వై కొనుక్కు. ౦కే వస్తాబి, అన్నాడట, 
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నాటకా లాడుకునే వెధవల కంతెపొగరా? ెనకమిారు నూరు రూపా 
యల 'మేస్టి ఎటువని తహాసిలుదారువని చేశిటవ్పుడే రామపురంలోను 

గంగపురంలోను అక్క-డికి నాట కాలాడ డానికివ చ్చే వాళ్ళందరు మునకు 

కావలసినన్ని టికెట్లు వంపించేవారు అవ్వడు నాటకాలకు మున 

యింట్లో వెళ్ళినంతమంది వెళ్ళగా మన ఏవీధులలోనున్న ఆడవాళ్ళు 

నందరిని తీసుకుపో యేడావిని, ఇవ్వడు వాళ్ళు మన శేటికట్టు లేకుండా 

చేసినారు? వీళ్ళకింత గీర్యాణమా $ ఇంతకూ కూర్చున్న గుడ్రైన ౨ండ 

"లేవకుండా మొ యధికార మిల్లాగున్నది, 

రామ. ఇవ్వనన్నారుగా 2 అయినా అవ్పటిరోజులు వేరు, 

సి, ఇవ్పటిగోజులు వేరు. వయిగా అవి పల్లెటూళ్ళు ఇది బస్తి 

కన-__._వ వ్లైటూ శేమిటీ బ స్త్రీయేమి. ఇంతకూ ఆవకడు లేదు, 

మా'మేన మామ రిపన్యూఇన్న చ్చెక్ట రు చేస్తూ తాలూకా అంతా గడ 

గడలాడించాడు, వగడుంకే వాళ్ళకల్లా అనేందు న్ని చేలగుం జే 

లున్నాయి, మన చిన్నబ్బాయి వడుగుకు నూరుకావిళ్ళ మెరుగు 

రావలసినది. అయిదు కావిళ్ళా - రావడం ? డిస్టీకలక్ట రీ చేస్తూ 

కూరలు మనం కొనుక్కోనా ! వీమి యుదొోో గ మయ్యాా యిది * 

జీతము రాళ్ళగొవ్పేనా అన్న పూర్ణ య్యగారు డిఫ్టీ కలక్టృ రీణో అయ. 

రూపాయలు నంపొదింభాడు మారు జీతంగాక పాతిక వేలు సం పాదిం బే 

టవ్బటికి (బహ్ముండం బద్దలయింది, అందులో నదివేలు కంపెని 

దివాలాలో గంగపాశై నాయిగ డా! ఇంతకు నాటకపువాళ్ళుకు బుద్ధి 

ఇచ్ళతారా లేదా ? 

రామ... చెవ్పనూ? డొక్క- చీరిం చేస్తాను, వాళ్ళకు యిన్కాం 

టాక్సు కట్టించి మచ్చమాప్తు తాను, (ఇద్దరు సిమ్మ-మింతురు,) 

పలు పరద 



అపూర్వయాచకుడు 

[అవ్వడు డా మోదరయ్య అను _్రాహ్నణుడు 

(వవేశించుచున్నాడు.] 

చా. (తనలో) ఈ గామములో శ నేరూవక్ముగా రూచన 

చేయవలెనో తెలియకున్నది ఏలూరులో యజ్ఞము చేస్తానని యా 

చించితినిగ డా ! నరసాపురములో కుమారుని యువనయనమని, కాకీ 

నాడలో కూతురును కన్యావదానము. చేస్తానని, అమలాపురంలో 

చెంబు గుడ్డలు దొంగ చెత్తుకు పోయినారని, చేసిన యాచనలు, అంత 

నఫలం కా లేదూ, కొందరు వెజ్టిముండావాళ్ళు నా మాటలు నమ్మి 

కొంతిసామ్మిచ్చినవ్చటికి ము త్తముమోద ద్యాయము తిన్నగా పారి 

నదిఇాదు. ఇవ్వుడు రాజమ హేందవరములో వవన్నాగముమిద యా 

చించుట బాగుండును చెపుమూ ? అన్ననతం చేసినానని బొంకు 

దునా ?* ఇవి యంతగా పొనంగదు, జేవాలయం కట్టిస్తానని బొంకు 

దునా మావూళ్ళో దేవాలయం యిదివర శే యున్నది, అందుచేత 

డబ్బురాదు. కాబట్టి మావూళ్లో చేవాలయము ముందర గోపురము 

కట్టిన్తానని నేను బయలు జేవశాను. (బాహ్మ ణాళ్ళదగ్గరకు చె వెల్లి జినా 

ఒక్క-దట్సైనా పుట్టదు. నాలుగు డబ్బులసామ్ము దొరికితే తక్కిన 
వ ర్హాలవాళ్ళ దగ్గరే దొ దొర కాలి, ముఖ్యముగా ఆడ వాళ్ళదగ్గర, ఆం 

దులో వెధనముండల దగ్గర నాయెత్తు పారినట్టు మ రెక్క డా పారదు, 

వె య్యేళ్ళస వెధ వముండలు దేశ ంనిండా చల్ల గానుండవ లెను, గుళ్ళన్నా 

గోపురాలన్నా పిచ్చినమ్మ కం వాళ్ళకుంటుంది 'గనుక యింత డబ్బు 

పారేసారు, ఆడబ్బు చెట్టి చేతు చెంకుటికొంవ కట్టుకొని, హాయగా 

శాప్పుర ముంటాను. నాయిశ్లే గోపురము, నేనే చేవ్రడను, ఇదిగో నా 
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"కీమురుగుండా 'పెద్దయిల్లు కనబడుచున్నది, యింట్లో యెవరోభాగ్య 

వంతు లే యుండి తీరవలయును ఇదిగో లోవలకు వెళ్ళి గోపురమువంక 

బెట్టి అడుగు తాను, (అని చెళ్ళుచున్నాడు) 

[అంతట లింగ రాజుగారు (వ వేశించు చున్నారు] 

లింగ._(తనలో) నాకర్భమేమోా కాని నా సొమ్మ” తా 

తక్కువ వడ్డి శే తిరుగుచున్నది, నూటికి రూపొయతోొమ్బిదణాలక "ము, 

ఎక్కువ యిచ్చేవా డెవడు దొరక లేదు వాళ్ళ అదృష్ట మేమోశకాని, 

ఆరాయన్న గారికి, నందయ్య గారికీ తనఖామిోద నూటికి మూడు 

రూపాయలచొవ్వున వడ్డీకి వట్టుః వెళ్ళేవారు దొరుకుతారు, ఇంతకు 

నాఅద్భృష్థము తీన్ననయినది కాదు ఎనడి దగ్గ్యరెనా ఖరాఖండిగా 

వసూలు చేదానమం జే "వెద్దమునుష్యులమని చేరు వెట్టుకుని తుంటరి 

ముండా వాళ్ళు కొందరు నాదగ్గరకువచ్చి “పావమువాడు జేదవాడు 

వశ. రూపాయలు మాని వెయ్యి నూరురూపాయలు నూని వెయ్యి” "అని 

"లేనిపోని సిఫారసులు చేస్తుంటారు, నానద్దకు నచ్చి 'చవ్పక పోతే పీళ్ళ 

పుశ్తేమి మునిగిపోయినది? ఆవైన ఈ ధర్మ కార్యములకు చంచా 

"వెయ్యమని 'వెద్దదమునుష్యులు చండాజావీతా వంపుతారు, నె గావచ్చి 

వీక్కు_తినే యాచకులు వందలకొలదిగ డా! అయినా నే నెవ్వుడూ' 

వీళ్ళకు దమ్మిడీ యిచ్చే వాడను. కాను. అయినప్పటికి మంచి నూట 

లతో వీళ్ళను సాగనంపాలి కాని కసికి కొట్టినట్టయి లే ఏళ్ళంతా అర్జీ 

లిచ్చి యిన్క-_ం౦టాక్సు కట్టిస్తారు, 

(అప్పుడు డా మోదరయ్య 'వ వేశించుచున్నాడు) 

దా... “నవోనవో భవతి భవతి జాయ మానోహ్న” 

లింగ._(కోవముతో) ఎవరువారు? నమిటి చెవికోసిన మేక 

లాగు అరుస్తాను, ఆ సోజేమిటి, వయూరు నీది, ఎందుకు వచ్చావు? 

దా... చి త్తమ మాది కృష్ణాతీరం, చేరు ఘనాపాశిని, 
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లింగ-_భునా పాఠీ ఘీనాపారీ నాకు తెలియదు, మీరెందుకు 

వచ్చారో చప్పండి ? 

ణా తమరు ఆక గహీంచక సావభానముగా చిత్తగించండి, ' 

మా|గామములో "జేవాలయములో నేనొక గోపురము . కట్టించు 

చున్నాను, డానికి అయిదారు వేలు రూపాయలు కావలెను. అందు 

కోనం నేను యాచనకు బయలు 'జేరినాను. ఇది నాకుటుంబ రతణ 

కోనంగాదు, ' దేవని కార్యం. ఈయూరు తపహాసిల్' చారుగారు, ప్రీ డర్లు 

తమక దోచిన సాయము చేసినారు. నాభోజనము నిన్నా యీ వేళ 

కూడా తపహాసిల్ చారు గారి యింట్లో నే, 

లెంగ--_(తనలో)వీడత హాసిల్ దారు గారింట్లో భోజనంగ దా, 

నామీద యేమైనా తహాసిల్ దారుగారితో చెక్పినట్లయి లే ఆయనకు 
కోవము వస్తుంజేమో, కనుక వీనిమూద కోవము వెయ్యకూడదు, 

((నకాశముగా) అయ్యా ! తమరు తుసోనుభావులు తవువంటిచారు 

కొం రుండ బట్టి భూమిమోద చానలు వంటలు కలిగియున్నాయి, 

తమరు ' చేసినవని చాలామంచిది, తను సెలన్రు[వకారం నేనుకూడా 

నడచుకుంటాను, ల స 

దా.(తే నలో) ద్యాయంపారినది ఈయన మేేటైనాదిట్టన 

గానే యిస్తాడు, -(వైకి . తమవంటి ధ ర్భాత్ము లుండబక్షే లోక 

మర్యాద జరుగుచున్నది. చేవ బాహ్నణపత్ పాతం గల గృహా | 

స్గులు తమనవంటివారు వదికాలాలపా టుంశేనే మూ మహానుభావ 

శ్యాలు కనబడ తాయి, దీని కేథెనా విరివిగా యిప్ఫించాలి, 

లింగ... (తనలో) వీడిని నోరెత్తకుండా వంపింశే  యుపాయ . 
మేమిటి. చెపుమా? 

దామా. (తనలో) యేదో. ఆలోచిస్తూన్నాడు, ఎంత 
సొమ్మియ్య నా అని ఆలోచిస్తూన్నాడు, 
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లింగ-___అయ్యా ! తమరు తల వెట్టిన కార్యము గొవృది, 

దీనికి యేశథై, నూరు యి స్తే సరిపోదు. బాగా యెక్కువగా యివ్య 
వలెనని నాకున్నది, 

దామోా... (తనతో) వహావా, నహాహా చేవవలలోవడినది, 

లింగ... కాబట్టి తవురు ఎన్ని అంతస్తుల గోపురం కట్టిస్తారో 

చెప్పండి? 

దా=ఆరంత స్తులండి, 

లింగ__నశే! బాగుంది, నేనొక అంత స్టే కట్టించి వేస్తాను, 

ఊా_అయి తే మొదటి అంతస్తు శే తనురు - సౌమ్ముయివ్పిం 

చండి, వెయ్యిరూపాయలనవ్ర తాయి, 

లిం“ ఆలా కాదు, అయిదంత స్తులుక ట్లించి మారు నావద్దకు 

రండి, ఆపిమ్మట ఆరవ యంతస్తు నేను దగ్గరనుండి కట్టిస్తాను, 

దా. (తనలో) ఈ లోభిముండాకోొడుకు నాకొంవ తీసినాడు, 

అయిదంతస్తులు నేను కొట్టించడం లేదు, ఆరోఅంతస్తు వాడు కట్టిం 

చడం లేదు.  ఈగడుసుముండాకొడుకు నన్ను నో ర త్తకుండా చేస్తి 

నాడు. గడుసుతనమన గా పీడిదిరాబాబు, ఏడిడానం మండా నద్దన 

డానికి వీలులేదు. పుచ్చుకొనడానికి వీలులేదు, (మైకి) చిత్తము. 

తమరుచేసిన దానం చాలా బాగా యున్నది. మధ్యాహ్నము 

మోాదర్శనము చేస్తాను, | 

లింగ (తనలో) వీడి రోగము చన్చగా కుదిర్చినాను, 
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మొదటి రంగము 

[రొమడాసుగారు భావరాజుగారు (వవేశించుచున్నారు.] 

భాన___.రామదాసుగారూ! 'మో* యభి పాయ మేమిటో స్పష్ట 

ముగా చెప్పండి, 

రామ... భాన రాజుగారా | చల్లకువచ్చి ముంత డాచడ 

మెందుకు చెప్పుచున్నాను వినండి. మన నాగరాజుగారి_ కీమధ్య 

భార్యావియోగమైనది. ఆయన పెద్ద యుభో్యోగములో ఉన్నారు, 

ఆయనకు |వథశుకళ తము తోలూకు కొడుకు కొమ్మా యెవరు లేరు, 

"వనక్ దిక్కుుకూడా ఆయన కా క్రై యున్నట్టు కనబడదు,  మొవీల్ల 

వడమూడేండ్ల వయసుగలది గనుక నాగరాజుగారికిచ్చి వివాహము 

చేయించండి. మా మాటంకే ఆయనశింతో గురి, మా పిల్ల మె త్తరి 

కూడాను, త్వరగా కావరాని కొస్తుందని ఆయన తవ్చపండా వవ్వు 

కుంటారు, 

భావ ఆయని అన లే వెండ్లి చేసుకొననంటున్నా డే ఇ దెల్లాగ? 

'రామ_._నమరు గట్టిగా చెపు లే ఆయనవింటాడు, మనమంతా 

పూ యెల్లూగో ఒకలాగ మెడలు విరిచి ఆయనచేత వప్పించాలి, 

ఛాన._._ఇంటివాకు గొడ్డుగే బె 'అంపే. పొరుగువాడు పాడి 

జీబెఅన్నట్లు, ఆయన నాకు వెండ్లి నద్దు మొట్ట" అంటూంకే చేసికొనక 

తవ్చదని మన మెల్లాగ చెప్పమండి? ఆయనకు చేని బాధ మధ్య మన 

శందుకొండి! అదిగాక మిరు వదమూడేండ్లుజెంచి పిల్లను శుభమైన 

కుజ్జవాని 'కెన్వరికైనా యివ్వక, ఏ బది యేండ్లు చాటి అరవ య్యో 

నడిలోనున్న వాని కిస్తామంటా శేమిటి, పిల్ల సౌఖ్యము చూడవద్దూ 
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'రామ._.పిల్ల సౌఖ్యవడ శేమండీ డిస్రగిక్ట ముననబు వని 

చేస్తూన్నారు గదా, కావలసినంతముంది నౌకర్లు చాకర్లు వంట 
(యాహుణుబు ఒంటినిండా నగలు యింటినిండా వస్తువులు మెగా 

ఆయనకు: 45 ఏండ్ల కంకి ఎక్కువ బేవు. 

భావ -.. ఇవ్వడు మాయల్లుడు కాబోతొడు కనక వయస్సు 

తగ్గిం చే మోళానసి, ఆయనకు నయిస్సు కర సం॥[రములు, ముందు 

మార్చి నెలలో పీంచనుకు దాఖలు చేయలోవ్రుచున్నారు, ఇంటేనిండ 

వస్తువులు ఒంటినిండా నగ లేశాని మనసునిండా సంతోషము మొ 
ముండదు. వ్రంతకు మూరు నాకు ముఖ్య న్నే హిరులుగనుక నేను 

ఆయనలో ఇపబుతాను, ఈ సంబంధ మే మోోేలాగానా అదృవ్ల 

వంతు తే. నాగరాజుగారు వది కాలాలపాటు (బతికితే పిల్ల అదృష్ట 

వంతు రాలు, లేక త్వరగా కడ లేరే మో రదృష్టవంతులు, వదండి 
చెండ్లి మాటలకు వడడాము, 

రామ. చి త్రము మో రెతుగనిదేమున్నది కనుక మదయ 

వదండి, 

(ఇద్దజు నిహ్క- )మింతురు) 

రెండవర౦గము 

(నాగ రాజుగారియిల్లు నాగ రాజుగారి కుర్చీమోద కూర్పుందురు) 

నాగకీరీ వాకలీ?! ఈపూట మందు తెచ్చినావా లేదా ? 

వైద్యుడుగా రమన్నారు! 

ఇచాక.____మావమూా లన్నం తినోద్దన్నారండి. గోదుమన్నం తిన 

మన్నారండి, వనద్దార బెల్లం ఒడ పుచ్చుకోద్దన్నారండి, 

నాగ. ఈయన యెవ్ఫుడూ అతిమూూ[తేపు వాళ్ళకు గోధుమ 

అన్న మే పెట్టిస్తాడు పాలు పంచడార వల్ల కాదంటాడు, ఈవత్యము 

చేత మలమల మాడి ఛావాలి, ఇక పించను పుచ్చుకుం కేనే మంచిది 
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[అవ్వుడు రామదాసుగారు భాన రాజుగారు (వ వేశించుచున్నారు] 

నాగ.ఒహౌొహోే |! భావరాజుగారా దయ చెయ్యండి 

వారెవరు ? 

భాన__ఫీరు గామదానుగారని మనవాళల్ళే, ఏరియన్న గారిని 

బహుశా మో నరెజీగియుందురు.. వెనుక మికోర్టులో అమిోనుగా 

యుండేబారు రంగ దాసుగారని ఆయన తమ్ముడే యోాయన . 

రామ... రంగ డాసనుగారఠు సాజూత్తు మాఅన్న గా శేనండి, 

నాగ._అల్లాగా! పావము ఆయన చాలా మంచివాడే 

వము ఆయన పోయిసొడు గాదూ? ఆయన కూతురునే కాబోలు 

మూర్తి రాజుగారికి మూడవ కళ్ళతముగా ఇచ్చినారు, పావనము 

ఆయన సెండ్లీఅయిన మూడునెలలకే పోయినాడు. 

రామ... చిత్తము చిత్తము, ఏదో దాని దురదృష్టనుల్లాగ 

నున్న దండి, 

భాొన..-మోానంటో కొంచెం నెమ్మదిగా నున్న చాండి? 

నాగ ఏమి నెమ్మాదండీ! ఈ యతి మూత మొకప్పుడు 

నెమ్మళ ముగ నుంటుంది, ఎల్లాగో దినములు గడుస్తున్నాయిక దా? 

ఇక పించను పుచ్చుకుంటాను వని చెయ్యడాని కోకిక లేదు, 

భావ.క ళ (తవియోగ మైన ప్పటినుండి మోకు బాధ మరింత 

యెక్కు. వ గానున్నట్టు కనివిస్తూన్నది, 

నాగ__-అవును మజీ ఏమి చెయ్యను? ఈశ్వ రేచ్ళ ఆలా. 

గున్నది, 

భావ-.మితో ఆవివయమై నేను మాటలాడడానిశే నచ్చి 
నాను మన రామ డాసుగారిదగ్గర వదమూడేళ్ళ పిల్ల యున్నది. ఆయన 

ఆపిల్లను తమకియ్యవ అనని ఆలోచిస్తున్నారు దీనికి మారంగీకరించ 

నలెనని నాకోరిక, 
నాగ---(చిజునవ్వుతో) నాగా సెలవిచ్చారు భఛావరాజుగారు.. 

ఇవ్వుడు నాకు చెండ్లేమిటయ్యా! అతిమూ[తరోగము బలమైనది 
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మూలశంక మువ్చది యేండ్లనుంచి యున్నది, కొంచెము దగ్గుకూడా 

యివ్వుడు బయలు చేరుచున్నది, పిల్ల ను నాకిచ్చేకంక గంగలో 

దింపితే మంచిది, 

భావ..._-అ మ్యేమిమాటలు ? ఆలా చెలవియ్యకండి, జబ్బుగా 

నున్నారు గనుకనే తమదుముఖ్యంగా ఏిబాహము చేసికోవాలి. ఏమం కే 

మోకు భోజన సదుపాయము వగయిరాలు గృహస్తాశమంలో (వ్రవే 

సిస్తేనేకాసి జరుగవు, 

నాగ వంట బాహ్ముణుని చెట్టుకుంకే శావలసినన్ని నదు 

పాయములు జరుగుతాయి. ఇంతకు రామదాసుగారూ! మిరు నాకే 

యుశ్లేశము చేత పిల్ల నిస్తూన్నారో చెవ్బండి, నేను వడుచువాడనా 
స్ఫుర దూపినా యేమిటి మూ యాలోచన ? 

రామ._చి త్రము నాకు మ”ేయు ద్రేము లేదండి తమరు బంధు 

నము[దులు. తమరు వెనుక మా అన్న గారికి మో కోర్టులో అమిోనా 

వని యిచ్చి మా కుటుంబ పోషణ చేసినారు, ఆ విశ్వానంచేత నను 

మో వంశము నిలవదలచి మోకు వీల్ల నిస్తూన్నాను, 

నాగ-__నావంశం పోతే నాకీ విచారము "'లేనవ్వుడు మధ 

మోూశెందుకు ? ' రాములవారి వంశము ధర్భురాజుగారి వంశము లేన 

వ్వేడు నావంశము లేకపోతే భూమికి లోటా? ఇది కేవలము దొంగ 

"వేషముకాని నిజము కాదు, 

రామ... దోంగ వేషము కాదండి, నిజమే, వంశము నిలిపితే 

పుణ్యమని యిల్లా వేస్తూన్నాను, 

నాగ--పుణ్యమై తే చెండ్లి వద్దు 'మొట్టోఅ నే నా వంశం నిల 

వక పోతే "చెండి కావాలని యేడ్చే వడుచువిల్ల వాళ్ళు చేత వాళ్ళు 

అనేక మంది యున్నారు, వాళ్ళ వంశములు నిలవండి, పిల్ల వాడి 

దగ్గర చెప్పినట్లు నాకీనూట కెందుకు చెపుతారు ? పిల్ల నెందుకిస్తారో 
నాకు తెలుసు, 
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రామ -__ నేను విబ్బను మోకుతవ్చ యింకేన్వరికి నియ్యను, 

మా చిత్తం, 

భావ. రామదాసుగారూ, (వస్తుతీం చెలన్రపుచ్చుకుంచదాము 

రండి. మరల దర్శనము చేద్దాము. సెలవు. పుచ్చుకుంటాము., 

| నాగ? ర్యాత మాటలాడుదాయు రండి, శేపు దయ 

చెయ్యండి, 

(అడు నిమ్మ్క-మించుచున్నారు.) 

Et 

మూడవర౦గము 

[అవ్వడు నాగ రాజుగారు, భావ రాజుగారు, రామదాసు గారు 

(వ వేశించుచున్నారు.] 

నాగ... భావ రాజుగారూ |! శన్నిగహూంలాగు నన్ను పీక్కు- 

తినుటకు మళ్ళి వచ్చినారా? ఆయన విల్లను ఆయన యిష్టమువచ్చిన య జ 
వారికి చ్చుకోమని చెన్సండి నాక్క్క_ర లేదు, 

ఛావ..తఠేమ రాలాగున సెలపిన్నే వనికిరాదు, ఆయన వీల్లను 

మోకీచ్చి మోయిల్లు నీలవదలచుకొన్నారు. ఇందులో నేను మిమ్మును 
(౧౧ 

| మొగవూట నెట్టక మానను, 

రాము...ఎనాగ రాజు గారూ! -నాడొక్క_ నునపి చిత్తగించండి, 

మారు గొవ్ప వారగుటవేత మీావంశీం నొశననుగునం'కే సాకెంతో 

వాగాయిత్యం గానుండి మోవంశం నిలపాలని నేను యీవనినంక ల్పీంచు 

కొన్నాను, వంశం నిలిపిన పుణ్యం వంటిది మరొకటిగాదు, మరు 
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చదున్రకొోొన న్నవారు ఎక్కునయు క్ర కులు "చెప్పి వారినంశం నిలవరాదా 

ఏ8 వంశం నిలవ రాదంటే నేను మనవి వెయ్యజాలను, వడుచు వాళ్ళకు 

ఎవరువడితే వానే పిల్ల నిస్తారు, కాన్తనయసు ముదిరినవారికి యెవరూ 

వీల్ల నియ్య. కాబట్టి అటునంటి్ వాళ్ళకు యియ్యడ మే యియ్యడం, 

దానివల్ల నే నే పుణ్యం 'ఉంబుంది, 

నాగ (నవ్వుచు) మా యు కలు మాచ్చితింగా నున్నవి, 

ఈ యుక్తిని బట్టి లోకంభోనున్న వాళ్ళందరు తమవిల్ల లను ముసలి 

వాళ్ళశే. యిచ్చి పుణ్యము నంఫాడించాలి, 

భావ..ఏదో ఆయనకు తొచినయుక్షి చప్పి నారు మోరు 

అకు ఖండించక అంగీకరించండి, 

నాగ__మిోరింత నంతోవముగా నాను వీల్ల నిస్తా నంటూ 

న్నారు గాని పిల్ల మట్టుకు మనసులో చాలా ఖేదవడుతుంది. 

రామ ___ అది ర బాటండి, తమరాలాగ నెలవియ్య/గాడదు 

మాపిల్ల 18 నం! ములు నయసుగలది శేపు వినాయకుడు చవితి 

నాటికి వదమూూాడేండ్లు వెళ్ళివోచివి, పిల్ల ఉఠారుగా నుంటుంది గాని 

గిడసకాదు, పైగా కొద్దో గొప్పో చదున్సకుంది,. నిజంగా మోరు 

ఎబి తే నమ్మరు, అ చేమ చ్శితిమో, తమపేరు ఫలమో, దాని 

స్పుణ్య మో కాని తమరిసే కాని మరొకరిని వివాహమాడ నంటూం 

దది. దానికి తమ నంగతి యొవరు చెప్పాడో యేమిటో చండాలుడే 

సరి చే నెవ్వుడు చెవ్పశేదు సుమండి మొ పాదాలు సాొత్నీ. 

నాగ. (నవ్వ) జ్ర చేమి చితమంజోయి, ఇది (వక్ కృతి వ్యతి 

శేకముగా నున్నది, ఇది కలికాల ధరం లాగుంది, వదమూూడేండ్ల 

పిల్ల చదువుకొన్నది, తోటివాళ్ళందటు - నడుచు పిల్ల కాయలను 

చెండ్లాడుచుండగా  చూస్తూకూడణా మునలివాళ్ళనే శాని తాను 

సెండ్లాడ నంటూాన్న దా ? ఈవిడ కలియుగ గాంథారిలాగున్నది, రిల 
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రామచాసుగారూ మొ మాటలు మోకు చాగుండవచ్చును గాని 

యా మాటలు లోకంలో యెవరైనా నమ్ము తారాండి, బం 

త న్యాయముంటుందయ్యా. 

భావ..విన డాని కాశ్చర్యముగా సే యున్నది. కాని అది 

సత్యమని ఆయన అంటూన్నాడు, 

రామ... పోనీ! నామాటలు నీకింత నమ్మకంగా తేకపో తే 

ఒక్క- దాఖలా చిత్తగించండి, తమరు "లేపు సాయంకాలవమవు్వుడు 

పీ కారుగా మాయింటికి దయ చెయ్యండి, పిల్ల యొక్క- కోరిక అవ్వడు 

స్యయంగా తమరే చి త్తగింతుడుగాని, 

భావ... అనను, ఒకమాటు పిల్లను చూచినట్లుూా ఉంటుంది: 

శేపాకమాటు అల్లా వెడదాము వదండి, 

నాగ... ఆమహోత్సవ మేమిటో చూస్తాను, రేపు వస్తాను 
వదండి, 

(అందణు నివ్క. /మించుచున్నారు.) 

—f— 

నాలుగవ రంగము 

'రామచాసుగారి యిల్లు, 

(అవ్యుడు మాణిక్యము, రామలమ్మీ; అన్నపూర్ణ అను ముగ్గురు 

విల్ల లు (వ వేశించుచున్నారు) 

రామ..__అన్న పూర్ణా ! విన్నావ శు, ఓతాయలగారిని ముసలి 
5 “ నూ | మకీ జ మొగుడుకి చ్చి పెండ్లి చేస్తారట ! ఎన్నో నగ లున్నాయట, 

అన్న---ఎవరిశే మునలి ముగుడు ? 

రామ (నవ్వుచు) వమా నాకు తెలియదు, మాణిక్యాన్ని 

అడుగుదాము వ మే మాణిక్యం | యెవరికే ముసిలి మొగుడు ? 
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వమాణి___(కోవముతో) ఇల్లాంటి మాటలు నాదగ్గరనక ండి 
అమ్మాయి, మా అమ్మతో చెబుతొను, 

రామ... అందరుడండగా సీకంతకోవ మెందుతే, నిన్నేమైనా 

ముసలాడి కిస్తామన్నా రా యేమిటి మోవాళ్లు 1 

అన్న.__నాగరాజుగారు వెళ్ళి చేసుకుంటారట, నిన్నిస్తారా 
యేమిపే? 

మాణి _(వఏడ్చుచు) నిన్ని స్తారు కావలి స్తేను. ఇల్లాటి వెధవ 

మాట లనకండి (అని లోవలికివెల్లి) చూడవే అమ్మా వీళ్ళం ఈ 

నన్ను మునలి మొగుడుకిచ్చి చెండ్లి చేస్తారని ఉడికిస్తున్నారు, 

తల్లి... ఉడికి శ్రే సవెందుకుడకాలి + మునలిమొగుడయితే 
భయం తేదు లే, వాళ్ళందరి ముగుళ్ళక న్నా సీ మొగు జెక్కు. నయేళ్ళే 

బతుకుతాడులే ఊరుకో, (అందజు పోవుదురు.) 

క న 

ిదవరం౦ంగము 

[రామదాసుగారు, భార్యా (న వేశింతుదు.] 

.రామ_నాగ రాజుగాడు కొంచెము 'మెత్తవడ్ఞారు. మనవిల్లను 

తవ్చక వేసుకుంటాడు, 

భార్య... ఏమా, అంతదృష్టవంతులము అవాలిక డా, మారు 

మొన్నరా తి అన్నట్లు ముండామూటాకూడా త్వరగానే దక్కు 

"తాయి. 

రామ...అలా గటిగా అనకు, ఇది వీల చెవిసిబణా అది ఇళ్ళా 
య ఉం యా Ge 

డనంటుంది, నే నాయనతో మీయెదుకే మాపిల్ల మిమ్మలిని "సెండ్లా 

డుతానని చెబుతుంది అని చెప్పివచ్చినాను. శేపుసాయం[తం ఆయన 

వస్తారు. వచ్చినవ్వుడు ఇదబుముగ్గురు వడుచువిల్ల వాళనుగూడా 
ఆజా a) ౧ య గా 

ఆయన నరనను నుం చోబెట్టి మనను వానమ్మాయి నడగాలి, అడి 

గితే మనపిల నాగరాజుగారినే వెండాడుతొనని అనేటట్టు చెయ్యాలి 
య ౧౧ లు ‘ 
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భార్య... అదిమనం చెప్పినట్లు ఆలాశేఅంటుంది. నేను దాని 

చేత అనిపిస్థాను. ఆవిషయమై భయం లేదు. అనకవో తే యర గదూ, 

నాచేత్తాడు చెబ్బలు చీసురుక ట్రటెబ్బలు దానికి జ్ఞావకము. లేవుగన 
కనా, వంటయినది. లెండి భోజనానికి, దానిచేత యీవనివించాలో 

మధ్యాహ్నము ఆలోచి జాము, 

(అందరు పోవుదురు) 

wr 

ఆరవర౦గము 

'రావముదొనుగారి యిల్లు 

[రామదాసుగారు, భార్యయు, కూతురు వమాణిక్యమును 

(వ వెశింతురు.] 

రామ... అవనాయోా! మాణిక్యము, నీయద్భష్టము మంచిది, 

వదమూ డేంట్తు "నెంచినందుకు వరువ్రుగ లనంబంధము గొవ్బనంబంభథ ము 

తీసుకోవ చ్చినాను, అన్ని ముచ్చటలు సీకు తీరతాయి. ఒంకినిండా 

ఒంటుడు నగలు 'పెట్టుకొనవచ్చును, 

భార్య--- దానదృష్టముత” పాటు మన అదృష్టముకోూడా 

ఉంది, బెడ్డ ఒంటినిండా ఒంశుడునగలు చెట్టుకొని తీరుగుతూూం కు 

భూ చేభాగ్యము మనకుగూడ నున్నదిగచా, 

రామ...అవును మనము కూడా అదృష్ట వంతుల మే: 

అమ్మాయీ నిన్ను మన నాగ రాజుగారి కివ్వడానికి నిశ్చయము చేసి 

నాను, ఆయనకు సెలకు నాలుగువందలరూపాయలు జీతము, 

నూణి... నాకీవెళ్లీ వద్దు. వీధిలోకి వెడితే ముసిలీము గుడును 

చేసికొన్నానని అన్నపూర్ణా రామలమ్మీ అంతా అత్నేవిసాడి. నాకు 

విచోస్తుంది. 
౧ లాం 
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భార్య -- అతేపిస్పే వాళ్ళని వెన్వుతీసుక్కొట్టిస్తాను, నిన్నా మే 

వించేటందుకు వా ల్భెవళ్ళు? వాళ్ళ మొగుళ్ళు వడుచు వాళ్ళన్నమా మే 

గాని చస్తేమనవ రికి దిక్కు. చేదు, 'వెధవయింగ్రీ షుముక్క_లు నాలుగు 

ప్త నా కూడుగుడ లేని కుఖుకుంక ఆ క చదువుకుంటూన్నారని కూ డుగుడ్డ తెసి ఏట్టుకుంక లీ కిచార్చిరు చదును 

కుంకు మాతిము యో వెథవలికి నాలుగువందల రూపాయల యు 

ద్యోగాలయి 'యేడిశాయా యేమిటి, 

రామ...అన్ఫూయిీా | నీ వీల్ల దానవు, నీకు “తేలియదు. 

అయిదు వేలరూసాయల నగలు వెడతారు. నీకు మొుహారీలపేదకూడా 

చేయిస్తారు. కానలసినన్ని సవారీలు గుజ్ఞబ్బళ్ళుయెక్కి.తిర గవ చ్చును 

ఇంకా కావలసినన్ని లాభాలున్నాయి, 

మాణి...నగ అఆందుశేమిటినాకు, అంతా నవ్వుతావ. నా 

భార్య-దిక్కు. మాలిన దానా. పీకు పెధ న చెంకితనము మహి 

బలిసినదె. బావకి న్రైస్తానుమూడు, వెధవమురణా, 

మాణి..అవును వెభవమాండను చెయ్యాలనే సీయాలోచన, 

అందుకే యీ వెళ్ళి, 

'రావు..._(భార్నతో) ఊరుకోవే పాడుముండా పిల్లను జెదర 
ల్లో - ౧౧ 

కొడతా వేమిటి ముందుగా నున్వవతలకుపో కాక్నేపు, 

భార్య-నా కెందుకు నేపో తాను. "రెండు చరుపు లేస్తే జే దేవరా 

యని ఇెస్పినట్టుపింటుంది. అమ్మ కేఏ ెండు వడిలేనేగాని దాని 
౧౧ cA) 

రోగం కుదరదు, పిబ్లముండగ దా, 'మనంబంధము కుదురు స్తే దినిశెం 

దుకు? పెద్ద వాళ్ళ యిష్ట మేదో అది చేస్తాము, ఈమాయచదును 

లొచ్చిన తరువాత పిలముండలంతా పెంకితనాలు బలిసి సాణెపో 
సట. ర 

తున్నారు. 
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రామ. నీయమ్ముక డుపు కాలా సీవవతల కెళ్ళ వే, 

భార్య -- మిరు, అది గంగలోదిగండి, నేవడతాను, 

(అని వెళ్ళుచున్నది.) 

"రామ... అమా జయా! నామాటవిను. కా స్త్వ పాజ్ఞతవచ్చిన 
5 nu ఇ 

దానవు, వైగా చదువుకొన్నావు, తం డిమాటా తల్లిమాటా వినాలి 

కదా, మనము వెయ్యిజన్నాలుకేల్ల కిందుగా తవస్సుచేసినా 'ారినం 
(ag 

బంధం దొరకదు, వారితోవియ్యంపొం దామం కేగొప్పున్నది, ఆయన 

యీసంబంధము చేసికొననంటూన్నారు, అనేకమంది తమ విల్లలను 

తీసికొనివచ్చి ఆయన కాళ్ళమిద పడేస్తున్నారు. అయితే నూవిల్ల 

మిమ్ములిని "వెండ్లీ చేసుకొనుటకు కోరుచున్న దని నొక బూటకము 

ఇెప్పివచ్చినాను వలాగునై న మననంబంధము చేసికోవాలని. అయితే 

పిల్ల చేత ఆమాట నాయెదుట అనిపించండి, చేను చేసుకుంటాను అని 

నాగ రాజుగార న్నారు, సశేఅల్లాగ చేస్తుందన్నాను, ఈసాయం కాలము 

వారు మన ముంటికివ సారు, వచ్చినవ్వుడు మన కాఖవాళ్ళ నే అందమైన 

వాళ్ళని వడుచువాళ్ళని యిద్దరిని ఆయననరసున నుం-దోచెడ తాను, 

జెట్టి సీవెన్వని "పెండ్లి చేసుకుంటావని నిన్ను నేనడుగుతాను, అవ్వూడు 
లు ౧౧ 

వేలు పెట్టి నాగరాజుగారిని చూపించాలి, నాగరాజుగా "రెల్లాగుం 

టాతో ఆనవాతలెరుగుదువా? 

మాణి-__ఎర క్కే-మి చప్పిదవడలు ముగ్గుబుట్టలా తలాఆయన 

యిన రెజంగరు? 

రామ ...అమ్మా! అల్లా యీనడింపుగా అనకుమరి, మామ్మాా, 

మాతల్లి. నామాటదక్కి-౦చు, తీరా మాటిచ్చివచ్చాను, 

మాణి.న రే సీయిష్టం, నాకర్మంనాది, (అనిపోవును) 
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రాను --(భార్యనుపిలిచి) ఓశేన్రు అది నవ్వుకుంచే. సీ వెధన 

మాటలుమాలంగా కాని లేకపోతే అది మొదకే వప్పుకొనును, 
ఇక లేచి డానికి కాన్న తలదువ్వు. 

(అని యిద్దడ సోవుచున్నారు,) 

nn ఆజా 

ఏడవ రంగ ము 

రావముచాసుగారి యుట్లు 

[అప్పుడు నాగరాజుగారు, భావరాజుగారు, చం దరావు, 

సూర్యారావు (వ వేశించుచున్నారు.] 

రామ-...దయ చెయ్య ండయ్యా | మాగృహాపొవన మైనది 

(అని అందజను కుర్చీ లమిద గూర్చుండ బెట్టును. ) 

నాగ__కొం చెం వసియున్నది, త్వరగా వెళ్లాలి. 

భావ... రామడాసుగారూ! ఆవవేమిటో త రగా కానియ్యండి. 

'రామ-..-చిత్తము (అని లోనికి వెళ్ళి కూతురు చెయ్యిపట్టుకొని) 

అమ్మాయీ! వారువచ్చారు నామాట దక్కి_ంచాలి తనీ, యెవరిని 

చెండ్లి చేసుకుంటానన్న వ్వుడు వేలు పెట్టి నాగరాజుగారిని చూవీించూలి, 

అక్కడ చంద రావు సూర్యారావు అని వడుచువాళ్ళిద్దరున్నా రు, 

కొంవతవ్వి వాళ్ళను మూవీం చకుసుమా అమ్మా! (అని చావడిలతోనికి 

తీసికొనివచ్చును, 

భావన (ర హాస్యము గా) అదిగోనండోయి పిల్ల వచ్చుచున్నది. 

"వెండ్లి కొడుకు గారు జూగత్తగా కూర్చుండండి, 

[(రామదాసుగారు, కూతురు (వ వేశింతురు.] 

"రామ .... అమ్మాయా! నిఫ్ కూర్చున్న వారిలో 'సవరనీ చెండ్లి 

చేసికొంటావు (వేలితో జూపించూ? (అని ఆమ్మ వేలు సాగతీసి నాగ 

రాజుగారివై పు తానే పెట్టుచున్నాడు.) 
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చంద... (తనలో) వహవా! రామదాసుగా శే వెండ్రికూళు రై 

వరించుచున్నారు. 

సూర్వ్యా-(తనలో) ఇది చిత్రమైన నాటకము. ఇది బలా 

తార వివాహ్మవహననము, 

నాగ___ఇచేమిటండోయి రామదానుగారూ | ఆపిల్ల చెయ్యి 

మోగే నెట్టి చూవిస్తూన్నారు! ఆపిల్ల కిష్టము లేదుగాబోలు ! 

రామ._నరిలెండి సిగ్గుగాదటండీ చిన్నవిల్లాయెను, వదిమంది 

లోనికివ చ్చి చవ్పడనమూ మెను, 

భావ. అవునవునండీ, _ సిగ్గుచేత నేకాని మరొకటికాదు, 

ఇష్టము లేకపోతే చెయ్యి భురివకరి'కేసే తివ్వూను. 

నాగ__ఇది అపూర్యస్యయంనరము. తీసికొని వెళ్ళండిపిల్ల ను, 

'రామ..__(పిల్లనులోవలికి పంపి) శేపు బుధవారము మంచి 

ముహాంర్తమున్నది, ఆవేళ కాని చ్చేయ్యండి. 

ఛావ.._చాలా హాగానున్నది. ఆలా చెయ్యండి, 

నాగ._అది నాకా న తోవమే కాని బాజా భజంత్రీలు వల్ల 

కాదు. తోరణాలు కట్టగూడదు. పుగోహితు(డు తేన యితర 

_ాహ్ముణులను లోవలకు రానియ్య గూడదు ఇంతకూ యీ పెళ్ళి 

నేకోరినడి కాదు, మారు బలనంత వెట్రబట్టి చేచేనుకొంటున్నాను, 

ఇందులో నాదోవు మేమో లేదు, 

భావ__దోవం నేవంచుకుంటాను, సుఖంమిరనుభవించండి, 

రామ .. తమ యిష్టవకారము నేనుజరిగిస్తాను, వయత్న ము 

చేయించండి, 

(అందబు నిష్క-)మింతురు) 

perverse mame 



నీరాట రేవు 

ఎనిమిదవ నంగము 

(అప్పుడు నరనమ్ము, గవరమ్మా, శరభమ్మ (వ వేశించుచున్నారు,) 

నర.___వోవిడా గవర మ్ముదినే ! విన్నావా సొగరాజుగారు 

వెళ్ళాడారట శి 

గవ... వెళ్ళి ఎంతపోభ గా వుండాలో అంత ఫోభ గావుండి, 

శర_...ఆశో భేమిటి చెవ్వు వింటాము, 

| నర__ వెళ్ళికంటా ముందు చెళ్ళికూతురు, వెళ్ళికాడుకును 

యెరుకోడం వచ్చింది కాదుటమ్మూూ ! లోకంలో చిం, నీతామ్మ 

వారు, నత్తిఖామాలాగా వేటి కాలాని కీయ నూయి బయలు చేరి 

నది యేరుకోడాసనికి, యింతకంట వి విడ్డూరం లోకంలో నేదు. అచెంత 

కలి కాలప్పిల్లో గాని మునలాడినేకాని 'వెళ్ళాడననివట్టువట్టిసదటమ్మా! 

గవ--వట్టూ లేదు, నా మొగం లేదు, తల్లి తండి చానగొట్టి 

దానిచేత ననే అనిపించారు, వాళ్ళన్నమాటకి అది గంగి రెద్దులాగ 

తలాడించింది. ఆ పిల్లని తీసుకొచ్చి ఆ మునలాయన యెదుట పెట్టి సీ 

'వవరిని పెళ్ళాముతావో చూపించుమని డాన్ని అడిగారు. అడిగితే 

అది మొద్దులాగున ఊరుకున్న ది కాని చూపించ లేదు, 

శర__మనసులో లేందే. చానికెలా వస్తుందమ్మూ పైకి 

మాతం, అదిజ్ఞాన "మెటీంగిన పిల్లాయెను, 

సవల డెంత సేవటికి చూవించళపో తే తండి చాని వేళ్ళు 

వట్టుకులాగి తానే చూపించాడు, 

ద 
oJ 
ర 

నర. ఈవె 'వెళ్ళిళొడుకు దాని వెరంుగుడు కాడు, డానితండి 

మొగుడు, ఎందుకంయే తం డే స్యయంగా యేం చేసుకున్నాడుగనుక 
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గవ___ఆతరచాత కథవిను, "వల్ళికొడుకు గుమ్మానికి వను 

రాసి తోరణం కట్టనియ్య లేదు, బాజాలు వాయించనియ్య లేదు, 

శర__తోరణంగట్టి బాజాలు వాయి స్టేమో + 

గవ...ఆయనకు మొడటిభార్య పోయిన విచారమట! అందుకు 

నల్ల "కాదట! 

శర___మువ్పయి యేళ్ళు కాపురము చేసిన పళ్ళాము చచ్చి 

పోయిన తరువాతే మళ్ళీ వెళ్ళి చేసుకోవడానికి విచారము లేదుకాని 

తోరణంకటి "చాజూలు వాయి స్టే వివారమూ యాయనకు ? ఎంత 

మాయ వాడేఅమ్మూ | 

నర. దిషేవమంటి వ న్నెండేండ్ల పిల్ల ని అరవయి యేళ్ళ 

మునలతొద్కుముండావాడు చెళ్లొడ్డం విచారము శతేదుకాని తోరణం 

విచారము వచ్చినదీ యూయనకు + అదిశాబె కారణం, లోభి 

ముండావాడు తోరణం చూచినా బొజాలువిన్నా వదిమంది వస్తారు 

నంభానన యివ్వువలసి వస్తుందని భయము, 

శర..ఆయనకనలు సె శే యిష్టము లేదుగాదు మరి, 

గవ... ఊరుకుందూ, అదో వేషం ఇష్టం లేకపో తే వి ళ్ళెందుకు 

చేసుకోవాలి, మునలాడికి "వె ఖ్ళేమిటని వదిమందీ నిందిస్తారని యిదో 

"వేషం వేశాడు. బలవం తాన్ని వదిమంది జబ్బలువట్టి కూర్చో "పెట్టా రా 

యేమిటి ? 

| మధ్య మాటలు చెట్టకండి' 

క న్నెధారకు తీసుకున చ్చేటవ్వుడు వెళ్ళికూతు శేడుస్తూ వచ్చినదట, 

ఎందు శేడుస్తూందని యెవరో అడిగి లే, వచ్చేటవ్వుడు గడప కాలికి 
తగిలినది. అందు చేత యేడుస్తూందని తండి 'ఇవ్పినాడట, 

శర... శొభాసునే అమ్మా ! వాజెంతకై న సాహనుడే వా 

జెక్క-డితం జే అమ్మా మాయతండి ! దీనిపాలిటి యెములాడు, 
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నర--- చుట్లా లవరైనా వచ్చారా? 

గవ---చుట్టాలూ లేరు. వక్కా-లు లేరు, "నెళ్ళికొడు _శెవరిని 

విలవకూడదన్నా డు, 

నర___ఇ దేమి వెళ్ళే అన్మూూ. దొంగ వెళ్ళి చాటువెళ్ళిలా 

గుంది. ద్రింతకొంకు వెధవముండల పెళ్ళిళ్ళు చాగాజరిగాయి మన 

వూళ్ళోను, వెళ్లుమని రామడోళ్ళతోటి ఊశేగింపులతోటిపీ, 

శేర_..... ఇంతక ంటా ఆ వెళ్ళి శ్యేనయము, 

గవ... తదచాత యింకోచి తం విను, మున్న (పొద్దున్న 

వెండ్రయిపోయింది. కాదా. నిన్న పొద్దున్న వెండ్రికూతురు తల్లీ 

కూతురుకు వెట్టిన నగలన్నీ తాను వంటినిండా పట్టుకొని కులుకుతూ 

పేరంటానికి పిలవ డానికి బయలు చేరినది. 

శర._దాని శంతసిగ్లు లే బే అమ్మా, 

నర__ఇంతకూ ఆవిడ అదృష్టవంతురాలు, ఈనగ 'తెవ్పటి 

క్రీవిడ మెడలోనే ఉంటాయి, 

శర,.__-ఈవేళ పాశెన్నా యేమిటి? 

గవ_వారింట పాశెన్ని నూమూలు లేదట, 

నర__వారింట ముసిలిత నములో వడుచువిల్ల లను వెళ్ళాడ 

డమే మామూలుశాని తక్కిన వమూమూళల్ళేని చేన్రకామూసును? 

గవ ....ఇల్లాంటి అవక తన వెళ్లి చూస్తే ఊరందరికి లోకువ, 
నర__అవ్వుడే యింటి వె త్రనమంతా మామగారు వహించి 

యింట్లో వాళ్ళనితిట్టి లేచిపొమ్ముంటూన్నాడట, 

థర __నడిమం।త పుసిరి నరంవిళ్ళాదపుండూ అన్నారు. 

గవ---నాలు గేళ్ళు మనం (_బతికున్నామం కు అన్నీ చితాలు 

వింటాము, రండి వెడదాము. పొద్జెక్కి- నది, 
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థర._.ఆవ్రతే ఊచేగంపుందిటో, అడగటం మరిచిపోయి 

నాను, 

గవ ఇక ఒకళ్ళు ఊరేగింపు, మధ్యమధ్య ఇన్ని ఊగరేగిం 

పులు లేవు పోడాంవద, 

(అందరు నిమ్క- )మింతురు) 

న య. 

స్వగొరవరతఠణము 

మొదటిరంగము 

[ఆంజ నేయులుగారు (వ వేశించుచున్నా రు] 

ఆంజ___(తనలో) ఆశ్మశారవము (సతివాడునిలుపుకోతగినది, 
ఆత్మగారవము కావాలి కావాలని ఉవన్యానము లిచ్చేవానేకాని 

సమయమువచ్చిన పుడు నిలుపుకొనేవారెవడు లేరు, నేసీరోజున తప్ప 

కుండా నిలుపుకుంటాను. ఇంటిలో తిరిగేటవ్వుడు గొవ్పవాళ్ళంతా 

పాంకోళ్లు తొొడుగుకుంటాకగడా యని నేనుకూడా పాంకోళ్టుజత 

జోయిం చుకొన్నానుగ దా? ముననబుగారు తేహాసిల్ చారుణారు సిర _స్త 

చారుగారు మీకారు వెళ్ళేటవ్వుడు ఎడమభుజముమోద చెన్న వట్టణపు 
రుమాలు, కుడిభుజముమిద కండువా వేసుకుంటారు గనుక నేనుకూడ 

చెన్న వట్టణపురుమాలు దుకాణముమోద అరువుతీసికొని _వేసికొంటు 

న్నానుగదా, డిప్తీక లక్ట్రృరు గారిలాగ చేతిలోనికి వెండిపొన్ను కజ్ణనంపా 

దించినానుగ దా, దిక్కుమాలిన నాకు జీతము వదిరూపాయుబై పోయి 

నదిగాని తక్కిన అన్ని విషయములలోను డిస్టీకలక్ష రు గారు తపాసిల్ 

దారుగారిలాగా యున్నాను, వెద్దాపురపు మిట్టవైజార్ల తొడుగుకొని 

చేతిలో 'వెళ్టుడాకులు చెక్కలు పుచ్చుకొని భూమి అది రేటట్టుటకటక 
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లాడుతూ నడిచి వెళ్ళు చున్నానంశు కూరలమ్బ్ముకొ నే వాళ్ళు గొల్ల 

వాళ్ళు గడ్డి కావిళ్ల మ్ముకొ నేవాళ్ళు పహాడిలిపోయి యీాయనెవరో 

గొవృవారనుకొని వక్క-వక్క-కి వత్తిగిలుతారుగ డా, నేను డబ్బు 

కకూరకొన్నను డబ్బుమ'ల్లెపూవులు కొన్నను కూలివానిచేతే తె్పి 
స్తానుగాని నేను ముట్టుకోనుగ డా, ఆత్త ్ రగ”రవమంకె యీలాగౌ నిల 

'బెట్టుకోవడం, గణవతిరావుగారి కూతురు వివాహము యీ వేళకు 

నాలుగోరోజు, ఈ వేళ రాతి అందరిని భోజనమునకు పిలిచినారు, 

సుుబహ్మణ్యంవంతులు గారు భోజనానికి జోడుకాగడజాలు వేయించు 

కొని నస్తారు, మహా చేవ రావుగారు ఒంటి కాగ డా వేయించుకువ సాడు, 

తక్కిన వెద్దమనుష్యులు చాలవుంది లాంతరులు "వేయించుకొని వెడ 

"తారు, నేనుకూడా యీ వేళ లాంతథడ వేయించుకొ నే వెడతాను, 

ఈ విధంగా ఆత గారనము మాపించుకొనకపోకే మన మీద 

మెవరికీ గౌరవముండదు. అత్మగారనముండాలని చె చ్చేవారియొక్క- 

అభి[పాయమంఆాగూడా యిటునంటిచే మైయుంటుంది, అయితే 

మాయింట్లోలాంతరు లేవు. లాంతరు యెరువడుగు తే బాగుంటుందా! 

'ఛేస్సి యెదువడుగకూడదు. ఒకటి కొంటునే మంచిది, ఈలాంటి వను 

లకు తరుచుగా అక్క_రకువస్తుంది, చేతిలో డబ్బులేదు, ఏమి 

చెయ్యను 1 నర్సయ్యమానుగారెని బదులడుగు దాము పోస్, ఇయ్యక 

పోడు, నర్పయ్యమామగారు | 

నర్చ___ఏమి ఆంజనేయులుమామ గారు, ' 

ఆంజ.....నాకు జరుసరుగా ఒక్కరూపాయ బదులు కావ లెను, 

నర్చ.__ఏమి అంతజరుగు నేమివచ్చినది (| 

ఆంజ.._తడవాత మనవిచేస్తాను, (ప్రాణావనర మువచ్చినది, 

"వనుక బదులుయిచ్చిన "ఆండురూపొయలు చాలాఆలన్యముగాయిచ్చి. 

నానని మోణ మనసులో నుంచుకొన వద్దు, త్వరగా యిస్తాను, 
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నర్స-___ రేపు సాయిం[తములోపుగా యివ్వాలి, C 

రూపాయ బుచ్చును.) 

ఆంజ. (పుచ్చుకొని) తవ్పకుండా యిస్తాను, మనకో 
ఒక యింట్లో కాపురమున్నందుకు మారునా తనము సాది 

డవ్వుడు చేస్తుండాలి, 

సర్ప నే జానిశేమి (అని చెళ్ళుచున్నాడు.) 

ఆంజ___(తనలతో) రూపాయ దొరకినదిగ దా, సొవలోొ 

చేడలాంత రుకొం కు నాదర్డాకి సరిపోదు, అందుకుచేత మూ 

లాలు వెట్టి ఇద్దలాంత రు... అందులోకి ఒకకొవ్యా త్తి కొ 
తక్కిన మూడగణ*లు లాంతరువేసినవాని కూలికింద వినికెరో 

బ్రవ్యుజే . దీపాలు పెట్టినారుగ దా ! ఇంకా లాంతరు దూ' 

లుంటాయి, ఇవ్వు డే వెళ్ళి ఒకలాంతరు కొనుక్కొ_నిన సాను, 

'తెచ్చేటందుకు కూలివాడు దొరుకుతాడా? దొరకడు, " 
చీకటిగ చా. చంకలో పెట్టుకొని వైన బట్టకవ్వుకొని నేనే 
కుంటాను, చీకటిచాటు గనుక యెవరికి తెలియదు, 

(అని న్మిహ్క-మించూ 

ఉస 

చెండవరం౦ంగము 

(ఆంజనేయులు (పవేశించుచున్నాడు, ] 

ఆంజ... (తనతో) లాంతరు మంచిజే కుదిరినది, కో 

కూడా కుదిరినది. ఇక చాకలివాడు కావ తను, మాభాకలివా 

యిన్నీసుసేటలో నున్నదిగ దా. అది యిక్కడికి మెలుదూ 

నున్నది, ఇంటికి వెళ్ళినప్పటికి వాండక్కాడ దొరకడు, వాడంఇ 

లోనే యుంటాడు కాబట్టి చాకిశేవుకు వెళ్ళడమే వుచితము 

గై_నా వదిమంది వెద్దమనుష్యులతో పాటు లాంతరు వేయి, 
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భోజనానికి వెళ్ళి అత్మ గౌరవమును నిలబెట్టుకొనడ మే (పథానము, 

హుండాతనము, పామేదాతనము మనము తె చ్చుకుంకే వస్తాయిగాని 

“లేకపో తేరావు. జీతంకొద్దయినా నేను ఆరిందాలలో జేగ వలసిన వాడను 

గనుక వాకలివానిని తెచ్చి తీరవ'లె, లాంతరు వేయించుకొని తీర 

వలె, చాకి రేవయినాఅఆ కై దూరము లేదు, గో డోవరివడ్డునుంచి ఎట్ల 

రాళ్ళవక్క-ం౦మ్మ కే వెళ్ళీతినా చాకి శేవ్రనాలుగ డుగులు| వయాణము, 

అక్క.డవాడు తప్పకుండా వుంటాడు, వుండకపో తే మరియొక చాకలి 
వాడినై నా విధిగా తీసుకురావ చ్చును, ఇవ్వు దేడుగంటలయినది, భోజ 

నాలు తొమ్మిదిగంటలకుకాని కావు. కాబట్టి చాకలివానిని తీసుకు 

రావ కను, ఆత్ఫగార వమా? మజాఖా! 

(అని పోవును) 

యు స్ట్ ఆలా 

మూడవర౦గము 

ఇసుకలివ్చదరి చాకి లేవు, 

(అవ్వడు ఆంజనేయులు (వ వేశించును] 

ఆంజ. (తేనలో) మాచాకలా జెంతవెదకినా కనబడ లేదు, 

పోనీ మరొకడిని కుదుర్చుకుంటాను, (అని యొక చాక లీని చూచిజఒకీ 

సీజీ ఆవరు? 

ఇాక___నావే రెందుకండీ, చే రాస్సుగుని నన్ను గీనేమన్నా 

శేత్రాశేంటుండి వంతవ్వు 'శేశానుండి రాస్కు.ందుకు? 

ఆంజ..ఓరే నిన్నేమైనా చేయడంకోనం గాదు నిన్నడిగినది, 

కొంచము వనియున్నది. సీవు మాయింటికి రాగల వా? 

చాక _ వవుండి బాబూ మోయింట్లో వొవరైనా పోయినా 

-కేంటుండీ, 



ల09 పహనస నములు 

ఆంజ.సీ ఫీ, డార్భాగ్యుడా పాడుశేలావన చేల్తాను,నొకు 

లాంతేఠు వెయ్యాలి, స్ వెయ్యగలవా 1 

చాక __అయ్య బాబూ, తిడకాశేంటుండి, యాలగానియా 

లొనే వోవరెనా పోయినారనుకున్నాను, పోనిండి లాంతరు 

కామూ శ్రే లాలత కేత్తాను, నాచేరు పోతిగాడు, 

ఆంజ...నెరే! చేశినందు శేమపుచ్చుకుంటాన్ర, “మొద కే 

జేరము ఫయినలుచేనుకుంశే మంచిది, 

ఇాక ___లాంత రేశి గెల్లి మిమ్మాక కాడి దిగ మెట్టడ "మేనాండి మో 

రొచ్చించాక అక్క_డ కాక 'వాలాండీ ( 

ఆంజ __ అహ అక్క_డ కరార్చోనలసిన జే 'యేవుడుగు తావో 

అడుగు, | 

మాకీ. పొవ ళొ దెసేయుంచుండి, 

ఆంజ-_--పావలాయీమిటి! ఈశా _న్నవనికి పావలా? ఆఖరు 

మాట మూడ గాలిస్తాను, 

చాక. శీ త్రం అల్లాగే యిప్పించుండి. ఇల్లిదిగో యామూట 

యింట్లో వూ దేని మోాయెన కాళాత్తాను, మోరింటి శెల్లుండి, మూ 

యిన్లైక్క_డుండి తమవే రెవరుండి ? 

ఆంజ. నారు ఆంజనేయులు. మాయిల్లు మార్క.౦డేయులు 

పీధిని, సీ వాలన్వము చేశ ౫ వనికిరాదు, - ఇవ్వుమ రమారమి 8 

గంటలు కావచ్చినడి 9 గంటలకు భోజనాలన్రతాయి, త్వరగా రొ, 

అయినా మా యి ్లైక్క-డ! 

చాక. రావేరికొట్లమూలుండి, 

ంజి__నెకే, శేయింటికి వళ్ళుచున్నాను, త్వర గారా, 

మార్యంజేయులు గుడిదగ్గరకు వచ్చి ఆంజనేయులుగారి యిల్లేదంయే 

చెపుతారు, 

(ఇద్దజు నహ్క-మింతురు) 



నాల్లవరంగము 

ఆంజ నేయులుగారి యిల్లు 

అంజ__(తనలో) ఈచాకలిముండాకొడు కిం కావచ్చినాడు 

కాడు, రమారమితొమ్మిది కావచ్చినది, ఇదివరకవ్వుజే. రెండు 

మాట్లు భోజనానికి రమ్మని పిలిచి వెళ్ళినారు. ఆలస్యమయిపోతుందని 

భయ మేస్తూంది. భోజన మైనా మాని వెయ్యాలి శాని లాంతరు 

తేకుండా వెళ్ళగూడ దు, 

[అంతట సోమన్నయను (బాహ్ముణుడు (వ వేశించుచున్నాడు.] 

సోమ -.. వీముండథోయి ఆంజ నేయులుగారు ! మన వాళ్ళందజు 

వచ్చినారు, త్వర గా దయ చెయ్యండి, వడ్డన లయిపోయినోయి, 

మిరు, రామచం[దరాను గారూ తరువాయి, 

ఆంజ =క్లదిగో మోావెనకాలే వస్తూన్నాను, నదండి, 

సోమ.....చి త్రము (అని వెళ్ళును.) 

ఆంజ (తనలో) ఇాకలివెధన  యింశకావచ్చినాడు కొడు, 

వాడికోన మెవ్వనర్నెనా వంపుదామంయే యింట్లో మనిపి. లేడు, పోసీ 

రావువారి కొట్ల కేసి నేనే యొకసారి వెళ్ళివస్తాను, నడవగల మగ 
వానికి నాలుగడుగుల (పయాణం, 

(అని వెళ్ళును.) 

జు యిదవప రంగము 

బా క లిపీ ధి, 

ఆంజ... పోతిగాడి యిల్లెక్కడ 

స్వామి---వోవ రారు, ఆంజనేయునుగా'రా 'యేంటి 
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ఆంజ. ఎవరు పాడు స్వామిగాజా యేమిటి ? నేనేరా, 

నెజ్బమి-ఏముండి బాబూ యిల్లాగొబ్బారు 1 

ఆంజ.కొం చెము వనుండివవ్బూను, లాంతరు వేయాలినాకు, 

సీవ్టవసావాబోసీ, 

స్వామి... ఒ త్రావదుండి, పొద్దో ద్ద యేంటుండి. 

ఆంజ |పొద్దుపోదు త్వర గారా మూయింటివాక లివి సీ వేదా 

రకినావుగనుక ఇాలానంతోవముగానున్నది, 

(అని వెళ్ళుచున్నాడు, ) 

యయా ఖీా 

ఆరవర౦గము 

ఆంజ నసేయులుగారి యిల్లు 

పోతి _ఆంజనేయులుగారూ ! (అని కేక వేయును) (ఆంజనే 

యులు స్వామిగాడూ (వ వేశించుచున్నారు ) 

అంజ ఇంత (పొద్దుపోయివస్తే యొవరికికావాలి సీకోనము 

క ని పెట్టుకుని కూర్చుండి (పొణము విసికి యింటివాకలి తీసుకువచ్చి 

నాను, | 

పోతి___ ఏమన్న 'ఇద్దమడిశివయ్యానువూ్యూ ? నన్ను రమ్మని 

జెప్పి యింక్కో-ణ్లి విలుతావా? పావళా అక్క-డ మెట్టి కదులు, 

ఆంజ----ఫీ (తాగుబోతు "వెధవా ! నోరుముయ్యి. 

వోతి.__వూటలు మిగుల కాశైను, అం'టేనుల్లీ అంటాను, 

రమ్మనడం యెల్లమనడం సీయిట్ట మే, (అని ఆ దారిని వెళ్ళునట్టియిద్దరిని 

పిలిచి) అయ్యా సూడం డీజెద్దమణిశి, సాకిలేవ్రలో కొచ్చి లాంత 

రయ్యాలని నన్ను పిల్చుళొచ్చి యివ్వు డెల్ల మంటాడు, 
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ఆంజ ౬. వాడిమవాటలు మారు నమ్మకండి (అని లోపలికి వెళ్ళి 

మూడణాలు తెచ్చి వాడికిచ్చి) అశ్హు అల్లరి చెయ్యక అవతలకు లేచిపో 

పెద్దా ఫిన్నా యెరుగవు తుంటరి వెధవా, 

పోలి నొ వ్వెరుగుదువట య్యా మేడా? 

(అని పోవుచున్నాడు ) 

ఆంజ స్యామిగా యాలాంతర వెలిగించు, 

స్వామి .(లాంతేరు చెలిగించును,) 

(ఆంజనేయులు లోవలికి వెళ్ళి స్నానముచేసి వట్టువంచలు కట్టుకొని 

పావుగంటలో వచ్చును.) 

ఆంజ స్వామిగా లాంతరు చ్చుకోని ముందు నడూ, 

స్యామి_.చి_త్త (మని నడచుచున్నాడు.) 

ఆంజ._.-(కొంతదూరి ము నెళల్లిన తడవాత) సాామిగా. అక్క. 

డాగు, ఆ చవ్వుజేమిటి ? భోజనాలయి చేతులు కడుగుపంటూన్న 

చవ్వుడా ఏమిటది. 

స్వామి. కా మోసుండి, నూళిరానా యేటుండి, 

ఆంజ. వరాచిరా త్వర గా 

స్వామి == (వెళ్లీ మాచివచ్చి) ౫ బాబయ్యా | భోజనాలై ౩ పోయినా 

యండి, శెంబులుచ్చుకు కొంద రలా ఇల్లి పోతున్నారు. కొందరిల్లా 

గొత్తూ న్నారు, కొందరు తాంబోళాలు నమలుతున్నారు, 

ఆంజ .. ఓెచేయి చవ్వుుచవ్వున యిుటికి వెళ్ళు దామురా, 

భోజనాలు అయిపోయినాక అక్కడికి వెళ్ళడము గారవముకాదు, 

(అని యిద్దరు యి టికివచ్చుచున్నారు,) 

భార్య---లఅల్లా దూరంగా వెళ్ళండి, 

అంజ... ఏమి వెలవ లున్నావా యేమిటి ? 

భార్య...-అవును! నే సింట్లోకి రాగూడదు, మరు భోజనము 

చేయకుండా వచ్చినాశేమి ? 
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ఆంజ. ఇల్లాటి వఠువు తక్కువ వాళ్లింటికి వెళ్ళడము నాబె 

బుద్ధితక్కు-వ ఇక జన్నజన్నానికి ఏళ్ళ గుమ్మము (తొక్కి చూడను, 

నన్ను భోజనానికిపిలిచి నేను వచ్చిన దాకా కని పెట్టు కుండక ముందు 

భోజనాలు చేశినారు, 

భార్య అయ్యా ఇప్పుడు మనయింట్లో వంట చెయ్య డాని 

కె నా ఏలులేజే, భోజనానికి వెడతారని వంట చెయ్య లేదు, 

మధ్యాహ్న వన్నముం కే నే తిన్నాను, పోపీ సోలెడు బీయ్యము 

అ త్తెన చేసుకుంటారా ? 

ఆంజ __. ఆ పాట్లు నేవడ లేను, కడుపులో కా ల్భెట్టుకుని చల్లగా 

వరుంటాను అత్నగారవము కలవాళ్ళకి రోజులు కావిని, 

భార్య _ వమిరోజులో చెల్లీ వారిల్లు మనయింటికి పట్టుమని 

వడిబ*రలు లేదు, ఇక్కడకు లాంతరు కావాలన ఇాకి లేవులోకి వెళ్ళి 

చాక లిపేటలోకి వెళ్ళి న చ్చేటవ్పటికి పుణ్య కాలము కాస్తా వెళ్ళిపోయి 

నది, ఎవరైనా వింకే తలవంపులు ఇద్దరు చాక లాళ్ళకి కూూలిదండుగ, 

ఈరా(తి యువవానము, ఇన్నినచ్చాయి, వమయినా అంశే మారు 

వవడ తారు. 

ఆంజ___ ఫీ నోరుముయ్యి. వశువా బోడిముండ ! జేడచేసు 

కునే ముండకి నీకు ఆత్మ గౌరవ మేమి. తెలుస్తుంది, ఇల్లాంటి అవక 

తవక పేలావన వేలకు చెవ్వు దెబ్బలు తినేవు, | 

భార్య._..నాశెందుకు ! బుద్ధితేక్కు-న వచ్చి అన్నాను, ఆత్మ 

గారవపు లాభము మోరే అనుభ విస్తూన్నారుక దా 2 

ఆంజ _ స్వామిగా నీవు పొద్దున్నేరా సీ డబ్బు లిస్తాను, 

స్వామి----చి_త్తీము. 

(అని అందరు నిమ్య-మించుచున్నారు,) 

క స 



దివాలదేవి (వతకల్పము 

(బ్రహ్మలోక ముకు నారదుడు వెళ్ళి (బహ్మకు నమస్కా_రము 

చేసి యిట్లనియె మహాత్మా, (బ్రహ్మ దేవ్రండా | భూలోక మునందు 

మన షు లనేకులు ధనము తేక యిబ్బంది వడుచున్నారు. కొంధటు 

భనము చాల నంపొదించి మైశ్యర్యములతో దులతూగు చున్నారు, 

ధనము లేని యా జేదవారండటు విస్తారము కష్టవడకుండా ధనవంతు 
లగుటకు ఏదైన యుపాయము మున్న చేమో, ఆనతియ్యవలయును, 
ఆ యుపాయము మారు సెలవిచ్చిన వతృమున నేను నకల లోకములు 

నంచరించు యుందును గనుక. మూరు చెప్పిన యుపాయము నా మను 

ష్యులకు (బకటించి వారందరు సుఖవడునట్లు చేసెదను ఆ మాటలు 

విని బహ్మ దేవుడు మిక్కిలి సంతోషించినవాడై నారద నుహో 
మునితో నిట్లనియె- 

“ఓయి నారదా! సీవడిగిన (వశ్నము. మిక్కి లి మంచిది, 

దానికి తగిన యుపాయ మొక్క_టి యున్నది, ఆయుపాయము భూ 

లోకములో (వతి మనుష్యునకును నీను చెప్పగూడదు, . ఎవ్వరు దాపికి 

తగుదురో వారికే ఆ యుపాయము డచెప్పవలయును, ఇది వరమ 
రహాన్యము. అతిగోవ్యము, మితముగా ధనము వాడుకొనువారికి 

గౌరవము కొరకు బేవులాదువారికి, జాలిగలవారికి ఈ రహన్యమును 

నీవు తప్పి జారియైన నెటీగింవగూడదు. ఈ నిబంధనలకు సీ వొవ్వు 

కొందు వేసి, ఆ విషయము నీకు నంపూ ర్హిగా నెటీంగిం ఏదను,” 

నారదుడు చెవ్ప్వుచున్నాడు, =. 

మహాత్మా మరు సెలవిచ్చినట్లుగానే దానిని వర మగోవ్యము 
గానే యుం చెదను, కాబట్టి నాకు డానిని తతణ మెటీగింవవలయునని 

కోరు చున్నాను, అది వినుటకు నా మనసు మిక్కిలి తత్తరవడు 

చున్న యది, 
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(బ్రహ్మ చెప్పుచున్నాడు, 

అక్షైన యో నారదా శ్రద్ధగా వినుము, దివాలచేవి (వత 

మను పేర నొక (వతము కలదు. ఇది గొప్ప (వ్రతము, ఈ (వత 

మును గోద్ధాభ కులతో ఆచరించి ఆ చేవిని నిష్టతో గొలిచిన వారి 

యింట లభ బేవి (వత్యతమై ధింధిమ్ముని తాండవమాడు చుండును 

నారదుడు వల్కు-చున్నా డు 

"దేవా! ఈ [వతము అపూర్వ మైనదని తోచుచున్నది. ఇది 

వరకు కన్నది విన్నది గాదు, ఇది యీ పురాణములోనిది ? ఈ 

దినాలేవి యక్క_డ నుండును? ఆమె నే మాసమం చేతిథినాడు వీ 

వారమునా డారాధింవవలయును ? ఏ విధముగా పుూజింవవ పెను, 

ఈమెకు నై వేద్య మేమి పెట్టవలెను ? పూజసేయునట్టి వారు యెటు 

వంటి నిష్ట గలిగి యుండన లెను ? ఈ వతము మిక్కిలి లోకోన 

కార మైనది, కాబట్టి దీనిని మాళరునమ్మగముగా నాశెటీగింవవలయును, 

(బహ్ము దేవుడు వలుకుచున్నాడు._ 

నారజా ! సీవన్నట్లిది యపూర్వ (వత మే, మును వెన్నడు 

విన్నది కన్నది కాదు, దీని విధానమంతయు మక్కిలి స్వల్చ్బ్పము. 

తక్కిన (వతములవ లె దీనికి నుడి స్నానము మొదలయినవి విశే 

వముగా అక్కర లేదు. ఈ (వతము నే జాతివాడైన నాచరింవ 

వచ్చును. దీనికి విఘ్నేశ్వరపూజ పుణ్యాహవాచనము ముద 

లయిన మంత్రములతో (బనక్రిలేదు, సంకల్పము మాత 

మున్నది. కాని (్రాహ్నణులున చ్చి ఆ సంకల్పము చేయింవ 

నక్కా-ర లేదు, ఎవడినుట్టుకు వాడే ఆ సంకల్పము చేసి కొనవచ్చును, 

ఈ (వత మాచరించువొడు చాౌనిసి వరమ రహన్యముగా ఆచ 

. రింవ వలయునుగాని రెండవ వానికి 'చెవ్పగూడదు. ఈ (వతము 
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కలిపురాణములో _ జెవ్పబడియున్నది. దివాల'దేవియను "దేవత కలి 

పురుషుని మూడవకూతురు, కలిపురుషుడు కక్కు. ర్హి అను మహా చేసిని 

"పెండ్లి యాడ గా వారిద్దరికిని యో దివాల చేవి జన్మించినది, ఈ దివొల 

చేని కిద్దరు తమ్ము లున్నారు 1 లతోభుడు 4 (దోహుడు చివాల జీవి 

యెక్క... డనుండునో సిరిద్దరును అక్కడ (వత్యశళుమై యుందురు. దిపాల 

జేపి ఆశితుల యందు మీక్కి-ల వాత్సల్యముగ ల జవత, ఈ 'చేవతను 

నుసస్సుభోనే నిల్చుకొని (పార్థింవ వలసిన బే కాని విగ హములు చేసి 

స్రూజింన నక్క_ర లేదు. ఈమెను కొలుచు చున్నట్లు రెండవ నును 

ష్యుడు తన కెంత యాస్తుడై నను నే 'తెలువకూడదు, వెయ్యేల! 

చేఫీ వసన్నము చిట్టచివర అగువరకు తన భార్యతోగాని, కడు 

కుతోగాని, అన్నదమ్ములతో గాని ఇన్చగూడదు. కలలోనెన నోరు 

బారకూాడను, అట్లు నోరు చారి తెలియ జేసిన యెతల చీవాల'ేవి 

సలమియ్యదు, నెకేగదా మూదు మిక్కిలి న త్రిఅణచును. దీని 

విధానము నగ పాముగా జెవ్వు చున్నానువినుము ఎ 

ఈ జీవీ నారాధించి భాగ్యవంచుడు కాదలచిన వాఢుకషస్ట్రవడ 
భీ ల 

గూడదు, ఒకడి దగర నౌకరీ వేయగూడదు, శరీరము నొచ్చున ట్లి 
౧ oe 

కులివని మొదలగునవి చవేయగాూాడటూ, నేవము ఎహ్కు_వగా నేయ 

నను వేవయుడాభు ఎంత యెక్కు... వగానుం కు అదేనతకంత యిష్టము 
a) 

. wy | ల an అ లు 

"మంట ముందట. యెదో వ్యాపార ముగొసి న ర కముగాని చెట్టప వను? 
లు ( ॥ ర్ట 

అందు. సిమి తృమై తెచ్చినట్లు అవ్బులువిశేషముగా “తెచ్చుచుండ 
లాలో యె cn 

నను లోకులు అందరు యివ్పేపద్తకంకె మొక్కున నడి యిచ్చు 
టె య్ 

చుండ నెను ఎనజుకగు చేనలు పడినట్లు వడీ మహన అనగా నే, అది 
(ల 

సరకు భూమిలో డబ్బుపాతి పెట్టుకొ న్నవాళు పాళులు "సెలగింబె 
| డి లు ల గ 

అతనికే బదులిత్తురు, ఆవరకు తక్కు_నడ్లీల. కిచ్చుకొన్న నాళ్ళు ఆ 
జూ ఆ! op 
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సొమ్ము తీసుకొని యీయన కేయిత్తురు, వితంతువులు తమతాలూక్రు 

సగలమ్ముకొని యీయన కే నమర్పింతురు, 

ఈ[వ కారముగాధనమందరిదగ్గర బదులుపుచ్చుకొనుచుఏ నెల 

వడ్డీ ఆనెల మువృదియన రోజుకే 'వెండివ ళ్ళెములో బెట్టి బదులిచ్చిన 
Gs er 

బారి యిండ్లకు కొంతకాలమువరకు వంపుచుండవ అను, నమ్మకము 

ఫొదిరిన తరువాత వడ్డీనరిగా యివ్యనక్క-ర లేదు, ఈలోపుగా భూములు 

యిండ్లుకొొని భార్య ేరనో అ త్తమానుల పేరనో (వాయించవ లెను. 

గుల్ల వస్తువులు కాకుండా బంగారపు కడ్డీన గలు భార్యకు బిడ్డలకు 

విశేషముగా చేయించవలెను, ఈలాగున వస్తువులు విశేవముగా 

భార్యకు బిడ్డలకు చేయించిన యెడల డేవికీ కనులవండువుగానుండును, 

అట్టి వారిమోద జేవికి అన్నుగ పాము హెచ్చు, కొట్టులో సరకు 

తక్కు వ యుండవలెను, బుణ [వదడాత లిచ్చిన సొమ్ముంతయు నగల 

రూవక ముగాగాని కాసులరూనకముగాగాని యింట్లో నెయుండవ లెను, 

అవ్వు తక్కువగా నున్నపు డొక గుజ్జు పుబండి, అవ్వు లెక్కు.వె నవ్వుడు 

జోడు గుజ్రాల బండి యుండవ అను, వ్యాపారము శీణించిన కొలది 

గుమస్తాలు జాబు పాచ్చుగా నుండవ'అను, బాటుగా చాచిన 

“రూపాయలు, నగలు యీచేవికి గోజూ నై వేద్యము వెట్టవ లెను, 

దానములు ధర్భములు యెక్కువగా చేయచుండన లెను, జేవాలయ 

ములలోకి తరుచుగా "వెళ్ళి కైంకర్యము "అక్ష, నగా వేయన లెను, 

మాటలు తేని కేటలుగా నుండవలెను, శాంతము వినయము నెక్కు_న 

చూవన లెను. తాను నత్వనంధుడులాగుస కనబడుటక్రై అదివరకవ్బు 
2 యు 

"అగ బెటిన వాళ్ళను గటిగా తిటుచుండవ లెను, ఇటుండగా యీాతేని 
లు ల లు ౧౧ 

వని థీణించు చున్నదని వాడుకపుట్టును, పుట్టగానే అవ్వులవాళ్ళు 

వచ్చి యిట్లుచుట్టవేయుదురు. వేయగానే దివాలా చేవత వచ్చి 

యాయన నానహించును, ఆవహించి యీయన వేత ముద్దినును 



కులు నలికించును, అవ్వులవాండను గార వింవక శెండు కాళ్ళు 

"పుక్రొని యాయన కూర్చుండవలయును, ఆ చేవిని చూడగానే 

పుల వాళ్ళు భయవడి గొల్లుమందురు. అన్నడు జంకక "వెనుదీయగ 

యుగమాటపడక సిగ్గువ డకోనాయనా బెవ వశముశేత యీలాగు 

చ్చినది, కొట్టోనరకులు మ్ స్వాథీనము చేసికొని నంచుకోండి”” 

ని చెప్పి సరకులు చావన లెను, అందుకు బారు వవ్వుకోనివతమున 

మధ్యాహ్న మే కోర్టుకు వెలి వ్సీ యిన్సా ల్వన్సీ విటీవను దాఖలు చేయ 

"అను, ఇది దివాలా” శని మహాత్మ్యము ఇది రామభాొణమువలె 

మోఘమైనది, ఇందుకు సిగ్గు విడియములు ముందుగానే విడిచివేయ 

"అను, దొంగ యీడ్చులు యేడ్వవలయును, ఇట్టివి చేత గాని వాని 

బంట దివాలా'ేవి అడుగుజెట్టదు, ఈ (వతము లోకములో రహా 

ముగా నువ చేశము చేయుము, 

నారదుడు వలుకుచున్నాడు- _ 

మహానుభావా యావతము అన్ని|వతములలో నుత్తమ 

కినది, ఈలాగ (ప్రత్యయ సల మిచ్చే (వ్రతము మరియొకటి లేదు. 

నిని తప్పక యువ చేశిం"చెదను, 

ES me] 

చపుత్క్యార సంభాషణ 

సోమరాజు కామరాజుగారు మొోనయసివూ జెంతండీ! 

'కామ._.._ముప్పదిమైదు నంవత్చేరములండి, 

సో నం..అ యిదు నంనత్పరముల[ కిందట మోరు మూ యింటికి 

నచ్చిన పుడు మోవయస్సు యంత అని వేను మినుస్తను అడిగినాను, 

కామ... అడిగి తే అవ్వు జెంతసి చెప్పినాను! 
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సోమ_...అప్ప్వుడుకూడా ముప్పది అయిదు నంవత్సరము లే 

యని సెలవిచ్చినారు. అవ్బుడు యివ్వడుకూ+డ మువ్చదియెదు సంవత్స 

రము లెట్లుండును, ఆమాశునా అబద్ధం కావాలి, యీానూ_కైనా 

అబద్ధం కావాలి, 

కామ... ఏమాటా అబద్దం కాదు, 

సోము. మో మాటలు మిక్కి-లీ చిత్రంగా ఉన్నాయి, 

“కామ.___నేను అందరిలాగు అవ్యశొొకమాట  యివ్వుడొక 

మాట ఇెవ్చేవాడినికాను, ఎవ్వడూకాడా ఒకమాటమిా దేయుంజే 

వాడిని. గనుక ఆలాగుననే చెప్పుచున్నాను, 

సోమ... (నవి) మోనత్యనిత్యత బాలా వనందుగానున్నది 

మోకు కలియుగ హరిశ్ల య దులని బెరుదిచ్చిన చాలాబాగుండును, 

కామ... వీరుదు లిచ్చేవారు లేరుగాని యిచ్చినవత్మున 

నాకంళు తిగినవా డెవ్వడు | 

సోమ. అయి లే మారివ్వుడ్నీగామ మెందుకు నచ్చినారు ? 

"కాము....కోర్టులో సాత్యుముసకు నచ్చినాను, 

సోమ. మా (గామమునుండి వచ్చే (వతివ్యాజ్యము లోను 

మోరే సాత్సీగా వస్తారెందుచేతను ? 
కావ.....వమా[ గామములోక ల్లా నేనొక్కాడ నేగరాణమనివీ.ని, 

అబద్ధమాడకుండా సత్యమువలి శేవాడినికూడ చేనొక్క_ డనే, అందు 

చేత నాయందు గారవముగలిగి (గామములోనున్న వాళ్ళందరూ, 

(వతి వ్యనహారములోకి నన్నే తీసుకు వెడతారు. ఆకారణంచేత నాకు 

(వతి న్యనపహారములో సాత్యుమువస్తుండి, 

సోము___అం లేనా! మిరుడబ్బుపుచ్చుకొని యెరిగిన వ్యాజ్యము 

లోను యెరుగని వాజ్యములోను కూడా కూట సాత్యుమునకు వస్తారని 

(వజలు చెప్పుకుంటున్నా శే, 
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కామ.__అది కేవలుం కిట్టనివాళ్లు వేసిన వాడుక కాని నిజం 

కాదు, 

సోమ__మో సామ్యము సమ్మగూడదని వెనుకటి ముననబు 

గారు గటిగా (వాసినారట, 
(A) 

కామ. నాసాత్యమన్న మా శేమిటి! బోనులో. శెక్కి_ సవా 

ళందరికి యీపాట్లున్న వే, శెండువ మఓములసాఠు (ము నమురుగ డా? 
ల్లి స సీ | వ 

వదోయొక్క_  వత్సమునమ్మి రెండనవతుము అబద్దవనకతవ్చదు, 

అం లేకాని మాసాత్య మెవ్పుడునిజ మే, 

సోమ.నకేదానెేేమిగాసి కామురాజుగారూ మిరు కాళీ 

వెళ్ళినాడు కాదా! 

"కావు... కాశీమాకుటుంబమం తా కలసి వెళ్ళినాము. 

సోమ. కాళీ వెళ్ళిన వారు మిక్కిలి (వీయమైన నస్తువు లే.నై నా 

"రెండువదిలి పెట్టి రాన'లెనట, మో శేవస్తువులు వదలి పెట్టినారు 1 

కాను అబద్ద మాడకుండా నిజం చెవ్పమున్నా రా? 

సోమ... అయ్యా! తన్సక నిజమే చవ్సవ లను, అబద్ధ నాడ 

మన్నా మో రాడరు కాదూ, 

కామ. చెబుతావినండి, నేను కాళీలో సిగ్గుబిడియములు 

"రెండు నదలివేసినాను, 

సోమ 

కామ-నమా వెద్దన్న గారు దయాదాశవ్నీణ్యాలు నదలి వేసినారు. 

ఏరా వెద్దన్న గారు ఏమి వదలి వేపినారు ? 

సోము... మి చిన్నన్న గారో, 

కాము...ఆయన వరువువురియాదలు 'నదలి'వేసినారు, 

సోను.__.మో నెద్దతమ్ముజేమి వదలి వేసినాడు! 

కామ...వాడు మానాభిమానములు వదిలి వేసినాడు. 

సోమ... మోచిన్న తమ్ముడు! 
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కాను..మాచిన్న తమ్ముడు కాశీలో చెళ్ళాముబిడ్డణను వదిలి 

"వేసినాడు? 

సోమ-_-హూతం డిగా రేమి వదలివేసి నారు? 

కామ మాతం డిగారు (ప్రాణాలే వదిలి చేసినారు, 

సోమ  మోతోకూడా కానీ యింకెవరో వచ్చినారట, 

వాశేమి వదిలివేసినారు, 
కామ... ఆవచ్చిన వారిలో ఒకావిడ మగసనిని వదిలి వేసినది, 

సోమ. బాగున్న దండి! కాళీమసహాో వే [తము వెళ్ళి మిక్కిలి 

(వియమైనవస్తువులు మీలాగున వదిలివేసిన వా రెవ్వరు లేడు, మీ 

చరిత అద్భుతము, మాయన్నదమ్ములై దుగురిని చూడగా వంచ 

మహాపాతకములు మగరూవము ధరించినట్టు కనబడుచున్నవి, 

కామ-...ఏవెయిదంతా మాదయ, మేము నిజిము చెప్పబట్టి 

యూూారిెకీ మాచేరు 'నెల్లడగుచున్నదన్నమాటకాని నూటికి తొంబది 

త మ్మండుగురు మానంటివాళ్ళే అయినా అబద్ధమాడని వాళ్ళు 

లోకంలో లేరు, ఇవ్వూడు మీచేత అబద్ధమాడిస్తాను చూడండి, 

సోమ.._ఏడీ యేలాగు. ఆడిస్తానో చూ తాము, 

కామ... సాతో గూడరండి, ఇక్క-డికి రాఘవపుర మెంత 

దూర మున్నది, 

సోమ... ఇక్కడికి (కోశెడున్నది. 

"కామ..__నే! (అని మరియొక వీధి వెళ్లి) ఇక్కడికి రాఘన 

పుర మెంతదూరమున్నది! 

సోమ___కో శేడున్న ది, 

కామ..అదిగో మోర బద్ధ మాడుయన్నాారు, ఇందాక డ్ 

కంన్నదన్నారు, అక్క-డినుంచియిక్క-డికి రెండువందల గజములునడిచి 
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వచ్చినాము, ఇక్క-డికి కో శెడుస్నదా ? కొంతదూరము తగ్గ లేదా? 

ఈస్వల్పవిషయములో మీాచెందు * బద్ధమాడుచున్న్నారు ? 

సోను---మోనత్య సంధ త్వము బాగున్నది, ఇది లోకములో 

కనివిని యరుంగని సత్యనంధత, 

కామ 

అంతాఒక శు, 

స్వల్పవిమయ మైనా అబద్ధ మే కాబట్టి మారు మేము 

రామ మో యోగ్యత బొలానుంచిదిగానినడనండిపో దాము, 

స్టా 

గోసొాయిచిట్కాలు 

నాచేకు కోత లకొనయ్య, కోతలనుట చేత బడాయిమాటలు 

చెవూవాడనని మోరనుకొనువద్దు, మా సూర్యులు పూర్వము, అనేక 

సంస్థానములలో వేనావతు లై మహాపొదువవంతు_లె శ "ర్య రాసు లై 

ైర్యపు, పొతర శై రోవప్పుగా చెల యుత్సాహపుగోతు లె శత్రువు 

లను యుద్ధరంగ ములలో వట్టిగొంతులు కోయుట చేత వూయింటి 

చేరు కోతలవారని పౌరువముచేత గలిగినదని కొందరు వెద్దలు చెవ్వు 

చున్నారు, ఇదిగాక! మరియొక కారణనుగూడ కలదు. మూపూర్వు 

లలో నొకరు యజ్ఞములు చక్క_ గాచేయించుట నేర్చికొని (వతి 

దినము అనేక యజ్ఞ సథువ్రుల గోయుటచే౭ కోతలవారని మాకు 

యింటిఈేరు కలిగినట్లు మరికొందరు జెద్దలు చెప్పుచున్నారు, ఎన్షైన 

నేమి కోతలవార న్నది మాకు పొరువనామమే, నాకు చిన్న నాట 

నుండియు వైద్యమునం దభిమానము గలదు “కావున నేన నేశమంది 

గోసొయీల నా(శయించి బహువిధములైన చిట్కా-ల నేర్చికొంటిని, 

నడచిన ఆదిహారమునాడువట్టి సూర్య గ హణ గాలమందుమహాను భావు 
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ఎడెన యొక గోసాయి నాకు మార్కండేయ కో తమున (వత్య 

మయ్యెను, ఆయన నాకంటిశేగాని మరియొకరికి కనబడ లేదు, ఆయ 

యెంత సేపు మాటలాడినను నాకొక్క_నిశేగాని యితరులకు ఏన? 

"లేదు, ఆయన ఆదినమంచే యిక్క_డను కోటివల్లి లోను కాశీలో 

కనబడెను, అయనకు ఎవిమిదినందల సంవత్సరములు వయసు 

ఆయన నోళ్ళు యినువగునువములంత పొడుగుగా నున్నవి, ఆయ 

గడ్డము జడలు జవవనారన తె తెల్లన్వై పాదములను సీలమండల 

'తాకుచున్నవి, శరీరము వదియారవవ న్నె బంగారుచాయగానున్న 

కన్నులకు చ త్యాగము లేదు, చెనులకు వెనుకు లేమ, నండ్లవ 

త్వము గప్ప లేదు, నడిచినాడంకే వదామడైనా అలనటవడకుం' 

నడుస్తాడు, తిన్నాడం కు ఒక్క-మాటునాలుగు శేర్ణ భియ్యవన్నీః 

లకోటాకుముతుకు తేకుండా కొట్టి వేస్తాడు, ఆయన యా కాల 

మనుష్యుల నెవ్వరిని యజభుంగడు, రాజరాజన రేందదుని "కాలము! 

నున్నట్లు వెప్పినాడు, సారంగధరుని నన్నయ్య భట్టును పావులూ 

మల్లన్నను బాగుగా సెణుంగుదునని చెప్పి వారివా రెవరై 

యున్నారా యని అడిగినాడు, ఈనడును పావులూరి మల్ల; 

కాలమును గురించే నందియవడి తగవులాడుచున్నారు, అట్టి సంది! 

ములు కలనా రీయన దర్శనము చేసి పావులూరి మల్లన్న నం) 

అడిగిన బాగుండును, చి తాంగి వెళ్ళినాటి కీయనకుయిరునది మూ 

నంవత్పరమ*ల ఆరఠరుమానముల వయస్సట, సారంగధరునితం। డీ, కా 

చేతులు నరికించినవ్వుడు మళ్ళీ మొలచుటకై. మోన నాథమహావ 
(వాసిన వనరులు, వేళ్ళు యీయన స్వయముగ సెతీగియుండుటు ౫ 

వైద్య శ న్ర్ర ములో స్ీయన క పార పాండిత్యము గలదు, చచ్చిపోయి 

వారి సీయన (బతికించగల =. బూడిదమయైనతరువాతమూ త మియి 

(బతికిం చ లేడు, బూడిద వేడిగానున్న వతమున కొందరిని (బతికి 
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గలడు. ఈయన మోాననాథమహోమునికి సాతత్తు శిష్యుడు. రాజ 

సశేందుడుగారి యింట్లోను దగ్గు రొంవ వట్టినవూ డీయన వైద్యము 

చేయుచుండేడివొడు, ఈయన (వజ్ఞ్ఞలు ఈ[కింద చిట్కా-లవల్ల నే 

నంపూర్థ ముగ తెలియగలనవు, ఈచిట్కా-లు పరమర హాస్య ము అయి 

నవి గనుక, ఉవచేశముపొందసవా "రెవ్వరికి జెవ్పగూడదు, చెప్పిన 

వతేమున ముహాపాతకము పొందుదురు, 

చిట్కాలు 

1 చిడుముకు చిట్కా_-చిడుమురోగమునకు యిటువంటి జొవ 
ధము లోకములో లేదు, పూర్ణము భతాళునకు శరీరమునందు జిల 

పుట్టినప్పుడు ధన్వంతరి యాచిట్కా-'నే (వ యోగిం చెను, ధన్వంతరి 

చరకునకును, చరకుడు శుశుతునకును, శు శుకుడు వాగ్ళటునకును 

అతడు మాయోగికిని క్రమముగా నువ డజేకించిన చిట్కా. యిదియే., 

ఈజిలకు నాలుగు దిప్యామధములు గలవు, మొదటిది పొడు దిట్టమై 

మంచి వాడిగలిగి నూరక త్తివంటినోరు, దాని కనుపానము నలన 

ల్లారెడు వేడినీరు. ఈరెండు మిక్కి-లి మ్యైతిగలవి, వది లేకపోయినను 

కుదురదు, 

దీనికివత్యము.-__సిగ్గువిడుచుట, నభలోనైన నంచేహింవక 

నోకుట దీననువశాంతిశాని వతమున అనగా అదితామరకింద తేలిన 

వత్షమున చక్క. ని యినువకోర ముగాని, గరిగమ్ము కాసి, పోర చేవ 

తోకగాని, యివి దొరకనవ్వూడు హంసపాదు కాగితముతో త శ్మాంతి 

చేసికొనవచ్చును, అదియు దొరకనవ్వుడు వెద్దతాటి న్నాశయింవ 

వలెను, గచ్చుగోడలు బొత్తిగా వనికిరావు. ఈచిట్కా. కొంత కాల 

మువరకు [వయోగించి చిడుముగల బా రది యెంతవరకు వని జేసినదో 

మాకు సన్ముగముగా తెలియ జేసినయెడల వారికి తక్కిన చిట్కా 

లన్నియు కరతలామలకముగ నువ ేశించి మహోన కారము చేయు 
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దుము, కాన, కవరులో మూత్రము ఒక అణాబిళ్ళ పెట్టి వంపించి 

వ అను, [అణాబిళ్ళలు చెట్టనియు తృరములు మంజూరి చేయబడవు 

ఇట్లనుట చేత అణాబిళ్ళలకై మేము |వాసితిమనుకొనవద్దు, 

ఇట్లు, 
కోతల కోసయ్య, 

'మొలగజ్జి మూలయ్య గారి వై విలానము చి త్తగించి కోతల జలగయ్య 

గారి కుమాడ డు కోనయ్య గారికి యిప్పించవ లెను, 

దురదలూడువోష్టు, గోకవరం 

శడచినవారమున మాగోసొయి చిట్కా-లలో ఒకటియెన చిడ 

ముమందును గూర్చి (వళటింవగా నే బుద్ధిమంతు లనేకు లామందున 

నమగముగా (వయోగించి దాని వటుత్యములు వరీథీంచి చరా 

యటువంటి (వశ _నమయినమందు మరియొకటి లేదని మాకు జాబుల 

(వాసిరి, అందొక జాబు సీ క్రింద (బకటించుచున్నా ము... 

(మహారాజశ్రీ) కోతల ' కోనయ్యగారి దివ్యపాడారవిం! 
సన్ని ధికి___ 

లోకోవ కార వ రాణ్యులె మోరు (వకటించిన ది వ్య్వామధమున 

గూర్చి నేను చదువుకొని నంతోపించి చానిని వయోగించి చూచి 

తిని, నాశ రీరముమిోద చిడుముగాని "తామర గాని లేని సలముజఒక అంగు 

శ మైనను లేదు, తామర వలాటిదనగా మూబావవురదులు చేది తామర 

యని, అంగుళము దళనరియున్నపని నన్ను వేశాకోళము చేయుచు 

దురు, సాధారణముగా గోళ్ళు తీయించుకొను నలవాటు నాకు లేనం 

దున నాగోళ్ళన్నియు పారలవలె వదునై పొడుగుగానున్నని, మీ 

యావధమునుగురించి చదువగాశే నేను నలనలలాడునట్లు నీళ్ల 

కావించి యధావిధిగా మిరు చెప్పినట్లు చేసితిని, అహహా! ఆ సౌఖ్య 

'మేవని చెవ్వుదును, (బైహట్టనందమన గా అదియే బహష్టీన నందము. 
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కాని స్నానమైనతరువాత రక్తము కాలువలు కట్టినది, శరీరమంతట 

భగ్గున మంట బయలు బేరినది, శరీరమంతయు నెట్జసిగాయములతో 

నిండుట చేత పువ్రులగుత్తులశోనిండినతు రాయి చెట్టున లె "నేన గవడితిని, 

ఈమంటవమా[తము లేకుండా మిాన్నేదెనా సాధనమాలోచించినవత 

మున మోవుందువంటిమం బే లేదు, కా బట్టి మా యందను ౫ హించి 

తక్కి.నగోసాయిచిట్కా- లుకూడా వక టింవనలయున నివోరు చున్నాను, 

చి త్తగించవ లెను, 

గేద తామర కిచ్చయ్య, 

బరుకులపా లెం, 

"మేము మహా యోగి నాథయించే 'నేర్చికొన్న ముందుల వటు 

తము శోధించి చూచునట్టి బుద్ధిమంతులు కొందరు చేశ మందుండుట 

చేత చేశము బొత్తిగా గొడ్డుపో లేవని "తెలిసికొని మేము బాల నంత 

సించుచున్నాము, ఇటువంటి మహాసీయు లిచ్చుచున్న (పోత్సాహము 

చేత మేము మరింత పూనిక గలవార మె తిక్కన గోసాయిచిట్కా లను 

గూడ లో కాన కారార్థమై (వకటింవ సాహసించితిమి చిట్కాలలో 

మొదటిది చిడుముమందుక చా, 

"రెండవ గోసాయిచిట్కా- ధవళ శేశనాశని, ఈమాయశలికాల 

మందు, అచేకులకు నాల్యమునంచే తలవెంట్రుకలు నరయుచున్న వి, 

మన్మధు.టైననున రే నరసిన వెంటుకల.౧జెనా యతనివిాద ననహ్యాము 

పుట్టును, అందుచేత వడుచువారియంద రఖ్మిపాయములను మేము కని 

వెట్టి తోక ములో తెల్ల "వెం టుకల యావద లేకుండ చేయవవియునని 

సంకల్పించి మాగురువై న మసహాయోగియొక్క_ యువ దేశము చేతను 

మాస్వబుద్ధి కౌళశ లము చేతను, చిరకాల లోకానుభవముచేతను కలిగిన 

ప్రజ్ఞ అంతేయు సమ్మేళనము చేసి బహుదినములు కష్టవడి 'యోజించి 
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తెల్ల వెంట్రుకలు నాశ నము చేయునట్టియొక గొవ్చ సాధ నమునుక ని వెట్టి 

తిని, ఈవరమహంన్మక్రియ య్మేగావుములోనై నను దొరకును, కర్చు 

విశేషము లేదు, అది (వ మోగించిన వూడు కొం చెమునొప్పి గానుండును 

గాది రవంత సేపు (ప్రాణము లుగ్గవట్టుకొని అచాధ నహించినవతమున 

తిరు వాతమంచిసుఖముకలుగును, కష్టవడినవ్వుజేక దాఫలముదక్కు-ట! 

-ఈవరమహాంన్మకియ యేవనగా తెల్ల వెం టుకలుగల మనుష్క్యుడు 

'రెండణాలు పెట్టి ప్రశ న్నమై వటుత్యముగల తంటనమునొక దాసిని కొన 

వలెను, కొనుక్కొని అద్దము ఎదుట పెట్టుకొని తెల్లని వెంటుకను గురి 

చరా చివట్టి దానితో లాగ వలయును, తాను స్వయముగా చేసిళొన లేని 

వతమున మంగలివానిచేత తీయించవ లెను, అబ్బా అనకూడదు, 

అమ్మా అనకూడదు, అయ్యో అనకూడదు, దీనిని మించినమందు 

మరియొకటియుండదని మేయి వంచెమువేసి చెప్పగలము, తక్కిన 

మందులన్ని యు ధనాకర్ష జము చెయునట్టి మూయమందులు, 

మూడవ గోసాయిచిట్కా. 

దోమసివారిణి.... ఈకాలమునందు వట్టణములలోను వలల 

లోను |పతిగ్ళహామందు దోనులు వి శేషము గానున్నవి, ఏటికాటువల్ల 

మనుష్యులకు సి దవట్టక పోవుటయేగాక మన్య పుజ్యర ములు మొదలయి 

నవివ చ్చు చున్న వనిగొవ్స గొవ్స వె ద్యులుణెప్వుచున్నారు. అందుచేత 

మనమందరము సుఖముగా నిదపోయి (బ్రతుకవ తెనం'కే దోవుల బాధ 

నివారణ వేసిళొనుటవిధి, ఇందుకు మా యోగీశ్యరుడుగారు. గొవ్చ 

చిట్కాను కని వెట్టిరి, అదియేదన గా దోనులున్న గదిలో వండుకొన్న 

మనుష్యులందరును రెండుమూనురా తులు తెల్ల వారువరకు మేలుకొని 

కొట్టుటకువ చ్చిన దోమలన్నిటిని చేతితొబట్టుకొని ఒకొక్కరు ఒక్కొక 

కత్తిరపుచ్చుకొని జ్యాగత్తగా వాటికెక్క-లను కత్తిరించి వేయవ లెను, 
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ఈ "రెక్కల మూలముననే అని యెగిరి మనుష్యుల మోద వడు 

చున్నవి. ఎగుఠుటకు శక్తి పోగానే ఉన్నచోటునుంచి. కదలలేక 
పోవును, అవ్వడు మనకెంత మాత్రము బాధ కలుగదు. 

నాలుగవ చిట్కా, 

నల్లులనాళని: _...ఈమందుకూడ నకల జనులకు అత్యవన 

రమే, వముంచమున కనే నల్లులు వట్టకుండ నొకటి రెండు విధాన 

ములు కలవు, అవి ముందుగా వివరించుచున్నాము, ఇంటిలోనున్న 

వుంచములమిోద మనుష్యులు వండుకొనకుండ [కింద వడుకొన్న వతు, 

మున ముంచములకు నల్లులు వట్టవు, ఇది యొకటి, మంచము 

తాలూకు కునులన్నియు నూడగొట్టించి అటకమిాద చేసిన వతు 

మున అనవే వట్టవు, ఇది ఇంకవ విధానము. ఈ విధానము అంగీక 

రెంవక కొందరు మంచముమిోద వండుకొన్న వక్షమున నల్లులు 

వెజేవముగా కుళ్తునా. దాని కీ క్రింది విధానము చేయవలెను, 

ముత్కు_అమూరి యని మేమొక అరఖు తయారు చేసీతీమి, వుంచము 

మాదనున్న (పతినల్లి ని వట్టుకొని దానినోరు వగులతీసి సూది 

వంనతో సీ యరఖు రెండుచుక్క-లు దానినోటిలో వేసిన యడల 

అది తతుణమే చచ్చిపోవును, _ చావకపోయినమెడల ఒక చుక్క. 

అయయిన ఖర్చు పెట్టకండా మామందు మాకు వంపి_స్టే బుడ్డికరీదు 

ఎదివింద కాలు తిరిగి మోకిచ్చి చేయుదుము, ఈబుడ్డి పోస్టులో వచ్చు 

నవ్వడు మందు వలికి పోయినను బుడ్డి వగిలిపోయినను నష్టముమో నే 

యి-చ్చుకాౌన వ లెను, 

- అయిదవ -దిట్కా_, 

ఊేలకు పిల్ల ల విడుగు_..ఈమందు (ప్రస్తుతము మగ వాళ్ళకు 

మూత మే ఉవ యోగింవ దలచుచున్నాము, నంవత్సరమునకు మూడ 
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కాలు కర్చు పెట్టినయెడల పేలవాధ వదలిపోవ్రును. వెలతక్కువ, ఫల 
మధికము, కాబట్టి యో చిట్కా నండఠు గమనించవ లెను, నెల 

కొకసారి వతి పుడషుడు తల నున్నగా శుభముగా చలిమిడి ముద్ద 
పల నుండునట్లు నొరిగించుకొనవ లెను, చేలు పుట్టకుండ నుండుట 

కి:తేకంశు నొవృమందు లేము ఈ విషయమై యింకో సందేహము 
లున్న వారు యీ (క్రిందివాకికి వ్రాసి తెలినికొనవచ్చును, 

ఇట్లు 
కోతల కోనయ్య 

డ రదలూరు, గోకవరంపోష్టు, 

"తొవురాడ తాలూకా, 

బలాలు 

చితమైన తంతి వార్త 
(amen అసల 

రంగము, 

రంగపురమునం దొక యిల్లు, 

(అవ్వుడు జానకమ్మ కనకమ్మ సుభద్రమ్మ (వ వేళించుచున్నారు) 

జానయక న కమ్మ స్నా! మోతమ్ముడుగా "లేయూ రెళ్ళారమ్మా! 

పాపము, సుభదమ్మావది నె మాయన్నగారింకా "రా తేదని 'బెంగ పెట్టు 

కొన్నట్టున్నది. 

సుభ---సీవు వేళాకోళముగా అన్నావుకాసి నాకు మావారు 
రాలేదని నిజంగా జెంగగాచే యున్నది, వెళ్ళినవని కాలేదని మెగా 

సుస్టిగా నున్నదని ఉత్తరము వచ్చినది, 

కనన రేనమ్మా ! బొత్తిగా తోచడం లేదు, 

జాన.-...ఏయూరు వెల్లారు. ఏమిను స్తీ చేసినది ? 
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కోన__.బరంపుకం వెళ్ళాడు. 

జాన.____వమివనిమిద వెళ్ళారు | 

క న___..ఏదోవ్యవహారంమిాద వెళ్ళాడు, 

జాన... వమిసు స్తీ చేసినది? 

కోన. గ హాణివల్ల బాధవడుచున్నాడట, 

జాన. వమునా కొంచెము నింపాడిగానున్న దా ? 

కోన.నింపాదిగానున్నద నే ఉత్తరమువచ్చినది, కాని దూర 

భారంకబురు. మేము బెంగ పెట్టుకుంటామని నిమ్మళముగానున్నట్టు 

(వాశాడేమో | 

సుభ___అందు చేత నే బాత్తుగా తోచడము లేదు. ఈతోచక 

కోవడానికి సాయం యేవో వెధవవీడకలలుకూడా వస్తూంటాయి, 

ఉఅందుకుచేత మనను మననులో బేదు, 

జాన---వర వా లేదమ్మా జడియశండి నిమ్మళముగా నుంటుంది 

వెళ్లినది కొత్తయూళు గనుక నీటివల్లడిచేసి కొంచెము సు స్తీ చేసినది, 
సుభ-నీనోటివా క్యాన్ని "పెందరాటే నెమ్ముళముగా నుండాలి 

కదమ్మా ! చెపి తే సమ్మువుగాని జూనిక మ్మొదినా, ఒక్క. ముదుకు 

నహించడం లేదు, విన్తరిముందర కూర్చోడం లేవడం ఆయన యొవ్వు 

డొచ్చి కంటవడతారా యని యంతో బెంగగా నున్నది, 

(అని కంట తడి పెట్టును, ) 

జాన. వేశి ఊరుకో వదినే, పుని(స్ర్రీవడుచువు శు కారం 

పూటా కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకోకూడదు, ఆయన శేమి మహారాజులా 

చక్కావస్తాడు, ఊరుకోండి, ఇంతకు నెమ్ముళముగా నున్న దిక దా? 

కన... ఊరుకోవే అమ్మా సుఖంమల్లే యేడువకూడదు, 

జాన. వెంక శేశ భక మోదుకట్టి మొక్కు-కొంగమ్మా 

ఆయన సుఖంగా వస్తారు, 

వ 
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కోన___దాని చేతి కంకణంతీసి మున్నణకత్తరం వచ్చినరోజు 

ననే మీదు కట్టాను, 

జాన... అయితే భయ మేమున్నది, తవ్పకుండా నింపాదిగా 

ఉంటుంది, 

(అవ్వుడొక బంటోతు టిల్లిగావు తీసికొనివచ్చును. ) 

బం=క్లిదిగోనుండమ్మూ మోకు టిల్లి గావొచ్చినది. 

కన._.ఎవరికి నాయనా యెవరికి ? 

బం.....మోశేనండీ మో వెద్ద చ్చాయిగారికి రంణారానుగారికి 

వచ్చినది, 

సుభ--వయూరునుంచి నాయనా యేయూూరుండి. 

| బం.__బరంపురాన్ను ంచని తోస్తుంది, 

కొన..బరంపురాన్నుంచే, అయ్యొ | నాతమ్ముడో అయ్యొ 

నాతమ్ముడో ఇం కేముంద(రా, 

సుభ అయ్యా! నేనేమి శేతునోయి తండ్రీ (అని -చదికిలబడు 

చున్నది.) 

కన. అయ్యొ తమ్ముడా! బరంపురం యిందుకోనం "వెళ్ళా 

వుటా నాయనా? 

నుభ--క డసారంచూడడాని కేనా (పౌ్తీలేః పోయిం 'జేఅమ్మాా 

బం... అయ్యో "బలి గాఫు పుచ్చుకోండమ్మాా యొవ_రె నాను, 

కన.__ఇం కొ ఫుచ్చుకోవడి పమెందుఫోయి తం్మడీ, నంగలతి 

తలిశే పోయిందినాయనా, . 

సుభ. శులిగాఫ్రలో మేముందో ' ముగ ౦మి జే “తెలుస్తోం 

దోయి నాయనా! నావొళ్ళు దడొస్తాంది నన్నెవనరైనా వట్టుకోం 

డోయి అమ్మా. (అంతలో కొంద రమ్ములక్క-లు చేరుచున్నాలు.) 

జాన..._అ దేదో విప్పి చదివించుకోండ్నరా ! 
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సుభ__చదివించడ 'మందుకమ్మా వదినా! కొంవ మునిగిపో 

యింది, నావరహోల చెట్టు వడిపోయిందిః 

కన__.-ఎంత పాపిష్టి వేళ బయలు దే రాజేఅమ్మా! 'వెళ్ళేటవ్వుడు 

యెవరో కాని తుమ్మార, కొంచెంసేపు ఆగుముంజే' రైలుమించి 

పోతుందని వెళ్ళాడు, జాసి తుమ్ము చేలబడా, ఎంతవని జరిగిందే 

అమ్మా! 

(అని వెద్ద పెట్టున 'యేడ్చును) 

కన. బాహ్నడంతమంచివాణ అన్మూూ! నేనంకు వంచ 

(పాణాలుకడా ఇంతకు ఆభాహ్మడి కాన్రూళ్ళో నున్నది మట్టి, 

నీత... ఆమృత్యు "బేవత జుట్టట్టుకొని లాక్కె-ళ్ళిందమ్న్మా ఆ 

వ్రాలు, ఎవళ్ళ కావదవచ్చినా తన ఆవదలా జూచుకొనే వాడుక చా, 

వీధులోనుం చి యింటిలోకి వస్తూన్నాడం టే ఆడవా 

భ్ళంతా గజగజ కదా, ఎంతఖాయిదా, 

బం... కెల్లగాపు పుచ్చుకొండమ్మూ నేవెళ్ళాలి, 

జాన 

జాన..సుభ ద ముొగాని కీపొడు రాత యెక్కడ ాళిందో 

కాని కలకల లాడుతూ వుండేది, ఆనాలుగు గుల్లలు వెట్టుకొని వసుపు 

కుంకం రాసుకుం కు మహాలఖ్మి లా సుంబేది, 

.[అవ్వుడు రంగారావు వరుగెత్తుకొని వచ్చుచున్నాడు] 

ఠంగ-_౫వమిట్టతా యీఖంగారు, ఎందు శేడుస్తార! 

సుభ 
కొంవ మునిగిందిరా యింజేముందిరా బరంప్తురానుంచి "బలి గాఫ్రు 

_--(రంగారావును కౌగలించుకొని) సాయనా ! 

నచ్చిందిరా! 

రంగాఎవముంది బలి గాపులో? వది ఏదీ, 
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బం..ప్రిదిగోనండీ "బలి గాపు చింపి చరాచువోకుండానేయేడు 

న్తూన్నారు వీరు, 

రంగా___ఊరుకోండి. ఊరుకోండి. చూస్తూన్నాను, "బలి 

(గావు, ఊరుకోండి, 

(అని చదువుకొనుచున్నా డు) 

కన-___ఎవ్వుడు నాయనా పోతా! నిన్నా యీవేళా? 

రంగా... చీ వూరుకో నీతొందర తగ 'లెయ్యా! వీమోా 

భయము లేదు. అంతా నింపాదిగా నున్నారు, 

కోన_నింపాదిగావున్నాశూ నాయనా! నింపాదిగానున్నాడూ 

సుభ. అయితే కల్లి (గొపు యేమిటో చదును, 

రంగా. అందరు సుఖముగా నున్నారు, మన అమ్మాయికి 

మంచినంబంధం కుడిరిందని నాన్నగారు “బల్లి గాపు యిచ్చారు సాలు 

మూలం తెలియక ముందుగా యేడుప్పుపారలభించినారు, 

కన __జబ్బుగా నున్నమోదట బల్లీగాపు వస్తే అ చేఅను- 

కొన్నాము, 

సుభ___ మెలి గాపు అలాంటవటేకాని యివ్యరని నే నను 

జాని.నే చెన్స లేదటమ్మా నిమ్ముళంగా నుంటుందని, 

రంగా... చొలు యీోాపాొటికి | (వయోజగత్వము చేశా దూరు 

కోండి సిగ్గుసిగ్లు, 

(అందజు నిష్క మి ంఛ్ కర) 

అరా fm 
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నభానృత్తాంతము, 

ఉత్తమో త్రము'లెన మన పురాకనధ కము లన్నిటిని నిలుపు 

టకును, బొమ్షశెముడు డొంకలనలెను దూలనొండ ఇెట్టన లెక, 

వల్లేరు కాయలవ లెను -జేశములో బయలు చేడుచున్న నవనాగరిక 

వద్దతులను ముక్కముక్క-లుగా ఖండించి నిర్మూలనను చేయుటకును 

శభ జన్మించినది, . ఈనభకు వాద _న్తపు చెలయమయ్య గారుల|గాసనాధి 

వతిగాను, ఆవుపేడ అన్నంభట్లుగారు, ఉపా గాననాధివతి గాను, వెట్టి 

తలల వెంకటదాసుగారు కార్యదర్శి గాను, ఉన్నారు, ఇందులో 

చర్చింవబడునట్టి విషయము లనేకములు కలవు, ఈనభకు ('ాహ్మ 

ణులేకాని మరొకరు (వతినిధులుగా రాగూడదు, (వతినిధులు 

చొ క్కా-లు కోట్లు “మొదలయినవి తొదుగుకొనగూడదు, జూబరా ' 

బట్టలుగాని, చిరివేరుర ౦గు వేసిన బట్టలు కాని ధరింవవ'లెను. తాటి 

యాకుల పున్తకములేగాని అచ్చువేసిన పున్తకము లీనభకు వట్టుకు 

రాగూడదు, అవి ెచ్చినవతుమున, అచ్చుప్తుస్తకములు వెంటనే 

చలిమంటలో పారవేయబడును, గోప్పాదమంత జుట్టున్నవా రేకాని 

యిందులోనికి రాగూడదు. గిరజూలుకాని, జునపాలుగాని, చెద్ద జుట్టు 

కాని యున్నవతమున వెంటనే నభలో గొరిగించి వేయబడును. వతి 

నిధులుగా 'వచ్చువారికి మోసము లుండ గూడదు, భర్మాననములు 

కృష్ణాజిన ములు జారీ చెంబులు తవ్చక తెచ్చుకొనవలయును, ఈన'భ 

వారందరు బావలమోాద కూర్చుండవలయునేకాని కుర్చీలమోడ బల్లలు 

మోద హూర్చుండగణూడదు, (వతినిధులకు కావలసిన సదుపాయము 

లన్నియు మేము మేయుచుందుము,. ఈసంవత్సరము నభ యెరుకల 

పాడులో జరుగును, అక్కడన్ని యేర్చాటులు చేయబడినవి. స్నాన 
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మునక్రై చెవవులేర్పాటు చేయబడినవి, బనలకు విశాలమైన పది 

యరుగు లేర్పాటు చేయబడినవి, భోజననదుపాయము నిమిత్తమై 
అక్కడకు వచ్చునట్టి _వతిమనుష్యుడు అశ్జెడుబియ్యము ఉవ్వుః 

మిరవకాయ, చింతవండు ఇంటిదగ్గిరనుండి మూటకట్టి తెచ్చుకో 

“వలెను, పూటకు సో లెడుబియ్యముడుకునట్టి యి తడిప్మా త్రగూడ 
"దెచ్చుకోవ లెను, అత్తెసరు చేసికొనుటకు పొయ్యి మేము సవయి 

ఆలి య 

చేయగలము, ఈ|గామములో పుల్లలుదొరకుట కష్టముగనుక (వతి 

నిధులు వచ్చునవ్వూడు [తోవలో చెట్లనున్న యెండుచిదుకులు వెంట 

"దెచ్చుకొనుటమంచిది, అంట్లు ళూ[దులుతోముట చేత స్యహా_స్తపాకుల 
అచారమునకు భంగముగానున మెనరియంతటవారు తవాత వ్చేలాలను 

తోముకొనవలయును, సభజరుపుటనై యొక వెద్దదొడ్డి నేర్పరచి 
నాము నంబెళ్టు వేసినసవతమున దుర్మార్గ ఆవ రైన సభమిద కిట్టక 

నివ్వునెట్టుదు శేవూ యను భయమున _పెనసందిరి వేయక యుంచి 

నాము. నభ విరోధికృన్నామ నంవత్సర మార్షశిరబహుళ అమా 

వాన్య నాడు జరుగునుగనుక (వతినిధులందురు ఒకరోజు ముందుగానె 

రాొవలయును. ఎందుకనగా, నభ జరుగవలసిన దొడ్డి నోతులతోను 

ముండ్ల చెట్లతోను నిండియున్నది, గనుక అది వారు స్యయముగానె 

భాగుమేసికొొనవ అను, సన్మాన సంఘమువారు శూ దాది సేవకుల చేత 

బాగ మేయించక లజ గాని (కాహ్మణో త్తములు కకూర్చుం డుస్థలము 

అవవ్శితమయిపోవునని చాగుచేయించలేభు, మరియు వతినిధు 

లలో స్వార్థ త్యాగము కలవారౌందరుందురో వరీశీంచుటకుగూడ 

నన్నాననంఘమువా రావద్ధతి నేర్బరచినారు, మాసభకు వ్యతిరేక 

ముగా మాటలాడదలంచఛచినవా రాయూరు రాగూడదు, ప్రతినిధులు 

బాలవంది వత్తురుగనుక ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క. నిమివముకంశు 

మాట్లా గూడదు నభవారియిష్ట మైన చో అంతకంబు నెక్కువ సేపు 

గూడ మాట్లాడవచ్చును, నభవారి యిష్టము లేకుండ నొక వేళ 
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మాట్లాడిన వతుము న అట్టివారు కాళ్ళు చేతులు వట్టుకొని (క్రిందకు లాగి 

వేయబడుదురు. సాయం కాలమైనతరు వాతి సభాభవనమందుపొములు 

తేళ్ళు జెళైలు మొదలయిన దుష్ట్రజంతునంచారము లుండునుగనుక 

సూర్యా_సమయమునకు పూర్వమే సభముగించన లెను, 

కార్యక వాము. మొదటిదినం 

ఉదయం ౫ం॥| 4,5, ల వరకు నిద మేలుకొనుట $ మొదలు 

5-10 నిమివములవరకు పొడుమువీల్చుకొనుట 5-11 మొదలుకొని 

క-కికలవరకును బహి కోశ ముపోశుట శ-85 మొదలుకొని $-40 నరకు 

ఢంతేధావననిమి త్తమ చెట్లనుండి పుల్ల లువిరుచుట 5-41 మొదలు 

కొని క-5్5్ వరకు ముఖ్మ వమాళ నము 5-55 మొదలు 6 వరకు బనలు 

వేదిట, 6 మొదలు 6-10 వరకు అఆవువేడకొరకు యిల్లిల్లు తిరిగి 

తెచ్చుకొనుట, 

6-10 మొదలు 6-80 నరకు పొయి లలుక్కొ-నుట, 6-20 

ముదలు 6-40 వరకు పుల్ల లుకూడా తెచ్చుకొననివారు వంట చెటుకు 

తెచ్చుకొనుట, 6-40 మొదలు గ-45 వరకు వీడకతో నివ్వు "తెచ్చు 
కొని పొయి రాజేసుకొనుట, పీదవ 7 గంటలవరకు స్నానము మడి 

బట్టలార వేసికొనుట, 7 ముదలు 10 వరకు జవము, వంటచేసికొనుట 

శిష్యులు ఊరు నెంట మజ్జిగ కొరకు బయలు జేరి తిరుగుట, మరికొందరు 

శిష్యులు పాడుముచేయుట. 10 మొదలు 12 వరకు భోజనములు 

చేయుట, 12 మొదలు 1 గంటవరకు అంట్లుతోముట, 1 గంట 

మొదలు 2 వరకు బనలలోనుండి బయలు చేరి నఖ దొడ్డికి వెళ్ళుట, 

2 ముదలు 4.5 వరకు వెండుక పరీత్, అనగా (వతివిధులందరు 

సరిగా గోప్పూదముంత జుట్టుంచుకొని వచ్చినారో లేదో యని శోధిం 

చుట, ఈశోధన నిమిత్తమై యొక చిన్నయువనంఘ _ మేర్పడినది. ఆ 

సంఘమువా నే యీవరీతంజేయుదురు, ఈనంఘముయొక్క-. కార్యదర్శి 
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వద్ద అంగుళములగుర్తు వేయబడ్డ యొక శుపుతాడుండును, ఈతా 

డుతో (వతివానిజుట్టును గోప్పాదమంత యుందో లేదో పరీథీంచి 

చూతురు, గోప్పాదముకంటు యెక్కువ యున్నవతమున తతుణ మే 

యెక్కు_వయున్న భాగము గొరిగివేయించబడును, 41 ముదలు గోళ్ల 

వరకు యిీవిధ మైన కురకర్శ, ధ.ముదలు (ప వరకు అకాలమందు 

అనగా భోజనానంతరమందు మురకర్శ చేయించుకొన్నందుకు (పాయ 

శ్చత్త్తములు చేయించుకొనుట ఈ| పాయశ్సి త్తను నిమిత్తము నాలుగు 

తట్టల అవువేడయు శెండుకడనల గోమూతమును సిద్ధము చేసి యుం 

చుదురు, ఇది బహ్మువయానముమోద సధ రృవరిపాలన నిమిత్తము 

నంపాదించి సన్నాననంఘ మువా రుంచినందుకు వారికి వతినిధులు అనేక 

కృతజ్ఞ తావందనముల జేయవలయును. తక్కిన దినముల కార్య 

గ్రమముగూడ. నించుమించుగ. నిళ్లు యుండును, వెంటుక వరీతు 

మొదటి దినమం చే మయొపోవును గనుక అ కాలమందు నభ జరుగును, 

ధర్శవరిపొలన నభ నెనుక చెప్పబడిన (న కారము మొదటి 

దినమున కార్యక మము జరిగించి రెండవనాడు మధ్యాహ్నము రెండు 

గంటలకు కలిసెను. సథ కలియవలసిన దొడ్డిలో బాలచోట్ల యెండ 

విశేషముగా నుండుట చే కొందరు సభికులు తాటియాకు గొడుగులు 

చేసికొనియు కొందరు దర్భాననములు, కొొందటు కృష్ణాజినములు నెత్తి 

మోద వేసికొనియు నిలిచియుండిరి, సీడయున్న వట్టున కొందజు 

కళూర్చుండిరి, ఒక మూలనున్న ఉసిరిక 'చెట్టు! క్రింద దర్భాననము వేసి 

అగాననాధివతిగారిని దానిమోద గూర్చుండ బెట్టిరి, "చల్లబడిన తేరు 

చాత (కమకమముగా నభికులు కూర్చుండ జొచ్చిరి, అందటు నమా 

చేశ మైన 'తరువాతనన్నాననంఘాధ్యముడై న నంగినోటి నారాయణప్ప 

గారు మహా ఫాడితో లిట్లువన్యసించిరి, 



ధర్భవరిపాలన నభ 81 

ఓధర్శవరి పాలన వర్ములెన సోదరులారా!. 

మోాక ందణుకు స్వాగతము, మి జారీ చెంబులకు మ్ కొల్లాయి 

గుడ్డలకు స్వాగతము. మన పూర్వాచార ములకు మున గోమయము 

నకు మన చాద స్తమునకో పూర్ణ మైన ఆయుర్దాయము కలుగుగాక! 

మహానుభాన్సులె న మోరందరును భర్మబుద్ధితో బపు వయ నల 

కోర్చి యింతదూరము వచ్చినందులకు క్ు బాలా నంతోష.0 

చున్నాను. మోకు. స్నానములనిమి_త్తము, బనలనిమి త్తము, pn 

ముల నిమిత్తము అన్టకష్టములబడి తగినయేర్సాటుః న్నియు చేసి 

నాను, మేము చేసిన 'యేర్పాటులలో నేవిధ మైన లోవము లేదు. 

కాని, ఒక 'వేళనున్న వతమున దానిని తమించవలయునని కోరు 

చున్నాము, బక మోన భా కార్య సిర్యాహము చేయుటకై మోఅధ్య 

తుడుగారిని యెన్ను కొనుడు, 

అని యువన్యానము చేసి. ముగించగానే తవ్వల దామోాద 

రయ్యగారును, వంకగమాటల వరదయ్య గారును, నోటివట్టపు 

సూకయ్య గారును గంభీర భాషణములతో చాదస్తపు చలమయ్య గారి 

గుణములు వచేయివిధముల వర్ణించి, ఆయనన గాసనాధివతిగా నుండు 

మని కోరిరి, అంతట భాద స్పప్పు చలమయ్యగారు సభికుల జయజయ 

ధ్యనులమధ్య అగాసనాధివత్యము వహించి యిట్లువన్యసించిరి, 

ఓఅన్నలారా | ఓతమ్ములారా ! 

నాకంయె యెక్కువ బాద_స్తము యెక్కు_వవట్టుదలగల మహ 

సీయు లెందరోయుండగా యీాగొవ్ప గౌరవము నాకుమోరు జరిగించి 

నందుకు మోకందలఅకు వందనముల చేయుచున్నాను, వున ఆచారము 

లన్నియు అడుగంటి పోవ్రచుండుట చేత మనధర్శములు నిలుపుటే 

యిటువంటినభ చేయవలసిన యవనరము 'నేటికివచ్చినది, ఏమిపాపిష్టి 

కాలము వచ్చినదోశాని ఆవువేడంకే అందరికి అనహ్మృముక దా! ఆన్ర 

మ్మూతం సెర్తిమిద చల్లుకోవడ మే లేనపుడు లోవలకు పుచ్చు 
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కోవడం లేదని చేశే చెప్పవలయునా? వీళ్ళిల్లు మాసిపోను, ఈదిక్కు. 

మాలిన నవనాగరికులు కొందు పోగై ఆడపిల్లలను అమ్ము కోవడం 

తవ్పని, ఆవువేడ తినడం కూడదని అతిచాల్నవివాహోలు చేయరాదని 

వితంతువులకు తల వెం[టుకలు తీయగూడదని స్త్రీ పునర్వి వాహాములు 

కావలెనని యిష్టమువచ్చినట్లల్లా  పేలుతూన్నారు. పేలి "చేశము 

పాడుచేస్తూన్నారు. ఆభ గనంతు డెక్కడున్నాడో ఇంతమందికి 

మరిడిజాడ్యములు వస్తాయి, వీళ్ళకు రాగూడదూ? (వినండి, వినండి) 

పూర్వ కాలంలో లంకలో పుట్టిన రాతసు లందరు గూడ జన్నాంతే 

రము లెత్తి యీ (వకారము 'నవనాగరిక్సులె పుట్టినారు, వీళ్ళందరికి 

మాలో. మంత శాన్హ్రములు నేర్చిన నుహనీయు" "లెవరై నాయున్న 

యొడల [వయోగములుచేసి కడితేం సే యంతో లోఫోవకారము 

జరుగును, వీళ్ళు లేళ్ళు పాములవంటివాళ్ళు గనుక పీళ్ళకి హోని 

వేసినా పావం లేదు, (వహచవా వపహావా) ఈనవనాగరికులు చెప్పే 
మాటలన్నీ మనము తోసిపార వేసి మనము పూర్వధర్శములు నిలవ 

వ అను, సోబెకు వెళ్ళడము తవ్పట, అమ్మవారికి మేకలను కోళ్ళను 

బలియియ్యడం 'పావమట. అడవాళ్ళకు చదువులు కావాలట, నానో 

టికి తిన్నగా రావుగాని పొయి దగ్గర కూర్చుని వం శుడిశే. ముండ 
లకు చదు 'నెందుకయ్యా! ( (వినండి , వినండి) పీళ్ళుద్యో గాలు చేస్తారా 

ఊళ్ళేలు తారా? 'ఇదియెంతి వీదవకాలమో "కాని ఆడవాళ్ళుకూడా 

తగుదునమ్మా అని చదువులకు సిద్ధమగుచున్నారు. పిళ్ళ చదున్రలు 

తగలెయ్యా | (భళీ, భళీ చెవుల్ని వినండి) స్వాములవారి. పొద 

తీర్ధము గోచితీర్థము (తాగడము అసహ్యామట, ఈలాగున గురు. 

ధిక్కారం ీసనందుకు పీళ్ళనోళ్ళు పుచ్చిపోవద్దా, కలియుగం కనక 

వాళ్ళపానం యింకా నండడం లేదు, ఎవ్బటికై నా నండకప్తోచు, 

మనవుసురు వీళ్ళకు తగలకపోదు, వివాహములలోను దేవుడు వారే 

గింపులలోను  బోగముమేళములు సెట్టగూడదట, బోగం'మేళం 
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లేని వెళ్ళి యేమి వెళ్ళి, అవక తనక వెళ్ళి. ఇంకా యిటువంటి యు త్తమ 

నరము లనేకము లున్నవి. పీటినన్ని టిని మనము కాొపాడవ తను, 

ఫొసన్న ధర్భముల వరిపాలించడంలో మనశ క్యం గాదు గనుక మనము 

గనర్న మెంటువారిని నహోయ మడుగవ తెను, మనలో నున్నటువంటి 

అన్ని శాఖలకు అన్నినభలు వయేటా వేరుగా జరిోటట్టు యేర్పాటు 

వేయవ అను, వలాగనగా, ఆరువేల నియోగులకు ఆరువేల నియోగి 

మహాజననభా నందవరీకని యోగులకు నందవరీక సి రాగిమహోజన నభ 

ఇక 'తెలగాణ్యపుని యోగి మహాసభ, [వధ మ శాఖని యోగిమహాజన 

నభ, |వ్రధముశాఖ వె దిక మహాజననభ, వెలనాటినభ, చేగినాటినభ, 

కాసలనాటినభ, _మురికినాటినభ, ఆరామ దావిడనభ, 'కోనసీమ 

(చావిడినభ, దివిల్మిదావిడినభ, పుదూరి చావిడినభ వై వ్షవ్రులలో 

వడహాలిమహానభ, తెంగలిమహోనభ్, గోలు గొండ వ్యా పారిమహానభ 

మాధ్యులలో, మాధ్యమహాజననభ, కరణికమ్మివ్యా పారి మహానభ, 

ఉండున క్షు ర్పాటు చేయవ లెను, ఇంతియేగాక వమతియులలో నైశ్యు 

లలో, ఛూ దులలో ఎన్నెన్ని అంత ర్భాగములై న 'తెగలున్నవో 

అన్నిటికి మహాజనసభలుండు న నుర్సాటులు చేసి మనమ్మగ జాతివార 

మైనందుకు నహాయమువేసి నడిపింవవలయును, వయ్యేల! చేశ 

మంతట, వల శేెన్నికన్ను లుండునో శరీరమున శెన్నిరోము కూవము 

లుండునో అన్నినభలుండవలయునని నాయభిపాయము, అట్లుండిన 

వతమును ఏశాఖవారి కాశాఖవాతు తగిన యేర్పాటులు చేసికొన 

వచ్చునని . నాయభీ!| పొయము, ఒక తెగవారు మరియొక తెగ వారిని 

శుభములకుగాసి అశుభములకుగాని భోజనములకుగాని తాంబూల 

ములక్షుగాని పిలవగూడదు. ఇట్లు పిలుచుటవలన ఒకరీ చెడ్డ ఆచార 

ములు మరియొకరికీసోకి మైలవడిపోదురు. అంతట ధర్మములు చెడి 

పోవును, కాబట్టి యీాసంగతులన్నియు గట్టిగా ఆలోచించి మో 
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తీ ర్థానములలోని! తీసుకు రావలయును, ఓమహోత్ములారా! ఛారత 

మాతకడుపున మీరందరు పుట్టినందుకు యోధ ర్భముల మోరందజు 

వరిపాలించి యీానభ వృద్ధిలోనికి చెచ్చి (భష్షంలుగాక మోరందణు 

న్వర్షమును చూరగొనుడు. దూవణ భూషణ తిరస్కారములు వర్రీ 

మునకుగాని వరమాళ (కు చేందవ్రుగనుక నముమ్ములిని యెవ నే మన్నను 

- తిట్టినను పాడువ క్రికలలో (ాసినను "మొగముమోద ఉమ్మి వేసినను 

తుడిచికొని సిగ్గుభిియముల నదిలివె పెట్టి యిీధర్మముల తప్పక 

కాపాడవలయును, 

(అందజు జయాజయాయని తవ్పట్లు కొటుచున్నారు) 
౧౧ వం 

ఈతీరుమానములు నభవారి యెదుట. (వ వేశ 'పెట్టున పుడు, 

ఆయా వెద్దదునుష్కులు చేసిన యువ న్యానములను (గంధవి _స్తరఖభీతిచే 

(వాయజాలక వట్టితీర్యా నములు మాత్రేమే (వాయుచున్నాము, (పతి 

నిధులు విశేవముగా వచ్చుట చేత సందడి హా చ్చిను, అందుచేత 

నువన్యానకుల మాటలు వీనబడవను భయము చేశ, తీర్శానములను 

గురించి మూటలాడిననా వన్న తానన మెక్కి మాటలాడిన బాగుండు 

నని వసిజెంటుగారి నక్క-నున్న యొక మొంజిగోడ నెక్కిమూట 

లాడీరి, (వతి తీర్మానమును గురించి యువన్యానము లైన తఠవాత 

న భాధ్యతుడు లేచి యిది మోకొందణకు ఇష్టమేనా, యిష్టము లేని 

వారు చేతు'లె_త్తండి యని యడుగగా అందరు కర తాళధ్యనులలో 

నైక కంఠ్యముగ సమ్ముణించిరి, 



వీదవూ నములు పిలిల 

మొదటి తీర్భానము, 

కలియుగ కాలము పీదవ కాలముగుట చేత, ఆడపిల్లలు వదినంన 

త్పరను'లకే యు కృవయసును చాలచోట్ల పొందుచున్నారు గావున, 

ఆడనిల్ల లను ఎక్కు_వవయసు వచ్చినడా కా ఉంచక చెండునంవత్సర 

ముల నయను లోపుగానే వివాహములు చేయవలసినది, మాటలు 

నచ్చిన తరువాత వివాహము చేసినవవ మున తలిదం[డులు యేనంకర 

టింకర మగ సీకి కట్టి వెట్టదలచినను వవ్వుకొసక ఈ మగ డునాకువద్దు, 

ఈ మగడునాకు కావాలి యని ఆటంకములు చెవ్చవచ్చును, గనుక 

అట్టిభయము లేకుండా, ఆడపిల్ల లకు మాటలు రాకుండా వివాహములు 

చేయుట ఈ నభ చారి ముఖ్యో దేశము, 

ఈ తీర్భానమును గూర్చి అబద్ధాల అన్న య్య వీతుతులుగా 

రువన్యసింవ గా వచ్చిబూతుల బలచామాన థానులుగారు ధువవర చిరి, 

రెండవ తీర్మానము. . 

కన్య్యాశుల్క_ములు వహరశుల్క_ములు, పుచ్చుకొనుట, యిచ్చుట 

కొన్ని శాన్ర్రుముల చేత దూవ్య మైనను తీరతరములనుండి 'ెద్దలాచ 

రించుట చేత శిష్టా చార మైపోయినది, గనుకను కాత్రుముకంకొ, 

ఆభార మే బలవ త్తరమగుట చేతను, కన్యాశుల్కం వరశుల్కములు 

యిష్టమువచ్చిన వారు యథేచ్చముగా బుచ్చుకొన వచ్చును, యివ్వ 

నచ్చుననియు, అట్టివారిని ఆవేవించిన వారిని స్వాములవారితో జెప్పి 

చెలి వేయించపలనసినదనియు -ఈ సభ వారి యభి| పొయము, 

ఈ తీరుమానవిషయిమైం చాల చర్చ జరిగినది. నుల్క మెంత 

పుచ్చుకోన లెను, అని చర్చవ చ్చెను.. అనేకులు, అనేక విధముల అభి 

(పొయమును చెప్పిరి, మొత్తముమోద ఆకవిల్ల లకు నెలకొకనంద 

రూపాయలు పుచ్చుకోవ లెనని చెప్పిరి, అనగా అయిదునెలల పిల్లల 

"ఇ దువందటు 6 సలల పిలల కారువందబు 10 నెలల వీలలకు వది 
యా ౧m య 



886 వహననములు 

వందలు శుల్క_-ము పుచ్చుకోవ లెననియు మగవిల్ల వానికి వరశుల్క.. 
ముగా వడాదికి వందరూపాయలు, అనగా అయిచేండ్త పిల్లవాని 

కె దువందలు వడేండ్లవాని కేడువండలు పుచ్చుకోన లెనని చెప్పిరి, 

ఈతీర్భానమునుగూర్చి సివిమూలీన నీలాచలంగా రునన్య 

సింవగా స్వలాభపు నన్యాసయ్య గారు (భువవర చిరి, 

మూడవ తీర్మానము, 

హిందూ'దేశములో వితంతు న్రులనంఖ్య అధిక మైపోయి (వయాణ 

ములు వేసేవారందరికి సరిగామంచిశకునములు కుదరక పోవుట చేత 

నున్ను ఈవితంతవు లనుభవించే ఆస్తి వాళ్ళ వాళ్ళజ్ఞూతులకు చిర 

కాలమునకుగాని సం(కమించకపోవుటచేతనున్ను, మన దేశములో 

జనసంఖ్య అతివిస్తారము అయివోనుటవల్ల కరువులు మొదలగుసవి 

వచ్చుచున్నవి, గావున జనసంఖ్య తగ్గించవలసినభారము మనపై 

నున్నది. గనుకనున్ను రమారమి నూరునంవత్సర ముల (కిందట "జే 

(దోహిమైన రామ మోహన రాయలు, అతనికో ట్రలోక లిసిన యింగ్ల్లీ షు 

అధికారులును గలసి అన్యాయము, అధర్భముగ మాన్ని వేసిన 

నహాగమనమును తిరిగి . మా చేశములో స్టావించవలసినదని గవర్న 

మెంటువారిని పార్ల మెంటువారిని యీ నభచవారు వినయసఫిభేయ 

పూర్వకముగా కోరుచున్నా రు, 

ఈ తీర్గాననును గూర్చి రాతిగుంజెల రాజన్న గారును, 

బండమనసు పల్లయ్య గారును మాట్లాడిరి, 

నాలుగవ తీర్మానము, 

ఒక వేళదొరతనమువారు మన అదృష్టలోవము చేత నహాగమన' 

నును తిరిగి స్థాసించుటకు వవ్వుకోనివ వక్ష మున “న కేశీంపిధ వాందృష్ట్వా 

నచేలం స్నానమా చ కేత్”' అనియున్నది, గనుక, అనగా తల వెంటు 

కలతోనున్న విధవనుమూచినవ్వుడు వెంట'నేస్నా నము చేసి బట్టలుత డు 
పుకోవ లెననియున్న దిగనుక, ఇప్పుడు విశేవముగాత ల చెంటుకోలుం; చు 
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కొనుచున్న యీ వికంతున్రలను చూచి మాటిమాటికి మనమా 

స్నానము చేయ లేక చచ్చిపోనవ్రుచున్నాము గనుకనున్నూ, తల 

'వెంటుకల విధవలు వంటలు మొదలై నవి చేయగూడదు గావున 

శిష్టులెన వారి గృహములలో నంటలు మువలై నవాటికి యిబ్బంది 

గలుగుచున్నది, గనుక నున్ను (స్రీ వితంతువు కాగానే, ఎనిమిచేండ్ల 

వయసున్నా నశ 15 ఏళ్ళ వయసున్నా సే వెంటనే తలవెంట్రుకలు 

తీయించి వేసి వెయ్యవలసిసదని ఒక చట్ట ము గవర్న మెంటువా శేర్పు 

రచ వలసినదని యా సభ వారును ల్క్క్న పాందువుటును మాహజ 

రియ్యనలసిన 

ఈ తీర్మానమును గూర్చి మొండివాదముల మూలయ్యగా 

రువన్యసింవ గా తువరాల జగ్గయ్య గారు (ధువవరచిః, 

అయిదన తీర్మానము 

వూ . దేశములో ఆడబాళ్ళకు చదువు చెవ్రుట, అధర్మము, 

అనవనరము, శిష్టాదారమునకు విరుద్దము నగుటచేత, ఇకముందు 

గవర్న మెంటువారు వాలిశా పాఠ శాలల స్థాసిం చవ లదనియు "వనుక 

స్థాపించిన పాఠ శాలలన్ని యు నష్టము గలిగించుచున్నని గావున 

(శకమ్మకమముగా నెత్తివేయ. వలసినదసియు గవర్నమెంటు వారికి 

మనమందరము మహాజరుల యిచ్చి యీ వివమయమై గవర్న మెంటు 

వారు సొనన నిర్మాణ నభలో గట్టివని చేయనలనసినదని ఆనర బుల్ 

సర్ జార్ బహదూరు తిక్క-వట్టు తిరువతిరానుగారికి అర్జీ యిన్వవల 

సినది, 

ఈ తీర్మానమునుగూర్చి ఆ కాశ రామన్న గారున్ను, అజ్ఞానపు 

అంబయ్య గారను మాట్లాడిరి, 

6వ తీర్మానము, 

మనుస్పృతి "మొదలయిన ధర్భు శా స్ర్రములలో శూ దులు 

(వాహ్మాణులకు సేవచేయనలసిన దే కాని, అంతకంశు మరియొక 



వీఫీర వహాననములు 

వృ త్తి యేమి చేయగూడదని న్నష్టముగా జెప్పియున్నది గనుకను, 
శూ దులు (శ్రాహ్ముణులతో నమానముగా కూర్చుండకూడ వనియు 

కరార్చున్న వత్మున కఠినమైన శిత 'చేయుమనియు నున్నది గను 

కను, చూ దులకు (బాహ్మణులకంకు తక్కువ ఉవోోగము లే గాని 

యెక్కువ యుకో్యగము లీయ గూడదనియు (చాహ్మణులు 

(వ్ర ల్యేకముగా (వయాణము చేయుటకై (బాహ్నణ లై లుబండ్లు 

కొన్ని -వేయించవలసినదనియు, ఈ నభవాడు గవన్న మెంటువారికి 

విజ్ఞావన వంపించ వలసినది, 

ఈ తీర్మానమును గూర్చి కయ్యాల కామయ్యగాదును నోటి 

దుడుకు నూక య్య గారును మాటలాడిరి, 

7వ తీర్మానము 

ఒక వేళ నర్కారువారు వఏకారణము చేతనయినా [వ త్యేకము 

శెళ్ళు "వేయించక పోయే వశమున భూ దాదులు కూర్చున్న అవ 

నిత _నలములలో (బాహ్మణో త్రములు_ కూర్చుండుటకు శాస్త్ర 

ముప్పదు గనుక అటువంటి స్థలములలో (_్రాహ్మ్నణులు కూూర్పుండు 

టకు ముందు వాటిని శుద్ధి చేసి కొనుటకై (వతి బండిలోను భింటెడు 

నీళ్ళు, తుడు ఆవుపేడ వడ వేయించి వలసినదని యిందుమాలము గౌ. 

కోరుచున్నాము, 

ఈ తీర్భానమును గూర్చి వాద న్తపు చలమయ్య గారి తమ్ము 

డన చెల్ల య్యగారును, ఆచార పు అన్నయ్య గారి తమ్ముడే న 

అక్కయ్య శర్శగారును మాట్లాడిరి. 

8వ తీర్మానము 

మాలబాళ్ళను వీధుల వెంట ఇవ్వుడివ్వుడు మన వాళ్ళు తెనుగు 

మోరి వెళ్ళనిచ్చి నందుకును, నడవనిచ్చి నందుకును మేమెంతోఅంక 

వివారిన్తూండగా, ఇవ్వుడివ్వుడు కొందణు దుర్భాద్డ లెన నన నాగరికులు 

బయల జేరి వాళ్ళకి పాఠ శాలలు పెట్టించి చదువులు చెప్పిస్తా మం 
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టాన్నాారసి కర్ణకతోర మైన వారృవూ చెవిని బడినది, ఇది నిజమే 

యెన వతమున ఆలాగు (వయత్నములు చేసేటటువంటి వర్ల ర్హభష్టుల 

నందకిని ద్వీపాంతర వాసమునకు వంపించివేయ వలసినదని యీనభ 

వారు వినయ విభేయతతో సర్కారు భారికి మనవిచేసికొనుచున్నారు, 

ఆలాగు చేయని వతమున యీూనభవారు, ప్కుతిమిత్ర కళత్రము 

గాను, సకుటుంబ పరివారముగాను కృష్ణా గోదావరీ. నదులలో డిగ 

డలచుకొన్నారు గనుక మమ్మలిని ఆశ్టహాక్యలు క్రంద చార్జీలు 

చేయవద్దని కోరుచున్నాము. 

ఈ తీర్మానమును గూర్చి ఉడుకుబోతుతనపు ఉళ్ళక్కి గాదను 

సాహానము శంకరస్పగారును మాట్లాడిరి, 
రివ తీర్మాన 

ఈనభ లో చేరిన (వకిమనుష్యుశున్నూ తాను (ప్రతిదినము 

ఉదయము నందు ఇష్టమైనవతుమున నిమ్మకాయంత గాని అధమ 

వతము గచ్చకాయయంతగాని కుక్రీపావనం నిమిత్తం తవ్సక ఆన్ర 

పేడ పుచ్చుకొని తీరవలసినది. గోయాహ్మణేధ్యా అన్నాడుగనుక 

యిదియందగికి ముఖ్యక _ర్హవ్యము, అదిఒక వేళ వెగటుగానున్న వతు 

మున అతానుపుచ్చుకోదలచిన ఆవు చేడముద్దంత చింత కాయవచ్చదడి 

కాని ఉసిరికాయవ చ్చడి కాని కలివిపుచ్చుకొనవ లెను, "పెద్ద వాళ్ళయిన 

తరువాత యిదిపుచ్చుకొనుట వెగటుగాతోచును గనుక మనవిల్ల లకు 

యికముందుప్పు క్తుపిల్ల లకు నల్లన ంముమ్మాత్రేంతే గోమయము (పతి 

దినము అలవాటు చేయవలసీనది, ఆవ్రవంచితముకూడా కుఖీ పావన మే 

గనుక అది నభలో జేరిన వారందరును (ప్రతిదినము ఉదయమందు 

ఒకగిధైడు పుచ్చుకొనవ లెను చెగటుగానున్నవతమున ఈనాటి నవ 

నాగరికపు టుదో్యోగస్తులు మును వెన్వుడు అలవాటులేని వెగటు 

కాఫీలో వంచ దార వేసిపుచ్చుకొన్నట్లుగానే దీనిలోగూడ వంచ 
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చార వేసి పుచ్చుకోవ లెను, చిన్నవిల్ల లకు గోమయం విధంగానే దీనిని 

కూడ ఉగ్గులోకలిపి వట్టవ లెను, 

ఈకీర్మానమునునార్చి గోతల రుయ్యగారు. చొల్లునోటి 

సుందర య్య గారు, చిడుము నీతయ్య గారు ఉవన్యసిం చిరి, 

10వ తీర్మానము 

జేవాలయములలోను వివాహములలోను 'వేశ్యాంగనలుకూడ 

దని కొందరునవ నాగరికులు (బహ్మరాతసులవ లె పొట్లాడుచున్నారు, 

అటువంటివారివాటలుమనముతిర స్క_ రించి బోగము వాళ్ళు యో నొడు 

ఆనాడు పుట్టిన వాళ్ళు కారుగనుకోను కృతయుగంనుంచి ఉన్నారుగను 

కను వాళ్ళని ఆదరించడం శీస్టూచార మనియు దిక్కు-.మాలిన ఆజాతి 

వారిని పోపీం-చుట భూతదయయనియు ఈసభ వారు అభి పొయవడుచు 

వేస్యాంగ నలను చేవాలయములోనికి రవ్చించిన్ని చెండ్లింళ్ళలో 

మేళ ములోనికి విలిచిన్ని వాళ్ళను ఉంచుకొనిన్ని యీనభవార దరు 

వాళ్ళని గౌరవించి _పోత్సాహము చేయవలసినది, వ గామములో 

నైనా బోగంవాళ్ళు లేనివతమున ఆగామమునకు అవదిష్టగావున 

ఆయ వదిష్టపోనొట్టుటకై ఆగామంలో వాళ్ళు యితర గామములలో 

నున్న బోగమువాళ్ళను తీసుకొనివచ్చి వాళ్ళకు విద్యలు చెప్పించి 

క్రాాందణు “వెద్దదునుష్యులు దారిని ఉంచుకొని మాన్యములిచ్చి వాళ్ళని 

సర్వవిధముల చేత "కాపాడవలసిన ది, 

ఈ తీర్చానమునుగురించి జులాయి. సూరి య్యగారు, పోఖరీ 

పున్నయ్య గారు తుంటరి దుర్గవ్నగారు మాట్లాడిరి, 

11వ తీర్భానము , 

మన (వసిడెంబుగాారై న చాద_స్తపు చలమయ్య గారు లోకోవ 

కా రార్థమె నేక నంవత్సరములు కష్టవడి బహు శాస్త్రములో ధించి 

మునకందరకు సత్యంతోవకరమైసట్టియు మోతసాధ నము లై నట్టియు 
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"రెండు మహో గంథము లరచియించినారు, - అవియేమనగా, వెంట్రు 

కల మానూంన ఆవ్రుశేడీయమునను గ్రంథములు, ఇందు వెంటుకల 

కమూమూంన జై మినిముని (వాసిన పూర్వ మీోమాంనకం కును వ్యాన 

మహాముని రచియించిన ఉత్తర 'మోమాంసకంకును ఎక్కువ యువ 

"యోగమైనది ఎక్కువమంచిది. దీనికి నిరతరకుతీ శుంకయ్య గారు 

గావ్బ వ్యాఖ్యానము (వొసినారు, ఇందు మాసములు తలవెంటుకలు 

ఈంచుకనుట చెంచుకొనుట మొదలయిన విషయముల కూర్చియు 

తురకర్శ యెొస్వుజెవ్వూ. దే యేవిధముగా ఎంతంత సేపు చేయించుకో 

వలసినదో ఆవిషయములను గూర్చియు బహుపెరళముగాను విపుల 

ముగాను  చర్చింవబడియున్న డి, _ఆవ్రజేడీయనుందు గోమయము 

మొక్క మాసోత్స్యమున్ను అడి మేయేకాలములయం ెవలెవ 

శేయేవిధముగా నెంతెంత పుచ్చుకోవలెకో ఆ విషయమును 

గూర్చియు చెవ్పబడియున్న ఈపు స్తకము లచ్చు వేయించుటకై నది 

“బేల రూపాయలు వట్టును గనుక యీసభవా రందఠును బేశము 

వెంట చంచాలకు బయలు బేరి పోగు చేయవలసినది. 

ఈతీ క్యానమునుగూర్చి నిశానినిలవ రాజుగారు మందబుద్ధి వాం 

రెయ్య గారు వమిరాని యొజ్ఞంరాజుగారు మాట్లాడిరి, 

-ఈ తీర్మానములతో నభ ముగిసెను, బాద_న్హపు చెలవుయ్య 

గారు వడిన శ్రమకు, ఆయన పాండిత్యమునను ఆయన స్వార్థ త్యాగము 

నకు ఆయనలోకోవ కార బుద్ధికి అనేకులు పొగడి నభ ముగించిరి.. 

ముందు సంనత్సరమోసభ ముష్టి పుర్మాగ హారములో జరుపుట కా 

(గామవానులు కోరిరి, ననా ్ రననంఘమువారు వేసిన నదుపాయములకు 

యేశ్చాటులకు ఇవాలమంది వారికి వందనములశేసి నభ ముగించిరి, 

wah 



యమలోకవర్లనము 

[అపుడు నారదుడు, వామనశర్శయను (ాహ్మణుడు 

ma] ను + (వ సేవించు చున్నారు! 

వామన-_._..నారదమునీం దా ! నమస్కారము మరెక్కడ 

నుండి దయచేయుచున్నారు? 

నార... కళ్యాణమస్తు, చేను యమలోకమునుండి వచ్చు 

చున్నాను, 

వాము... మావంటి మహాసనీయులు గూడ యమలోకమునకు 

వెళ్ళవలసిన అవసరమున్న చా? 

నార-_దై వాను గ హము నలన మేము యమిలోకమునకు 

"వెళ్ళనలసిన యవనరము లేదు, కాని చూడ వేకుక పుట్టి వెళ్ళినాను, 

పూరగ్ధము ద్యావరయుగములో యమలోక ముకసారి మాచినాను. 

అవ్పటికి ఇప్పటికి భేవమేమున్న వో తెలిసికొనగోరి యివ్ప్వుడొక సారి 

వెళ్ళి వాచి వచ్చినాను, 

వామ... యమలోక మేలాగున నున్న దండీ? 

నార .. వలాగుననున్నదని చెవ్చను, అన్ని వస్తువులు మహోభి 

వృద్ధి పొందు చుండవలయుగ దా అందుచేత యమలోకము కూడ 

మిక్కి_లి వృద్ధిలోనున్నది. 

వావ వృద్ధిలో నున్న చేమండి. అది వట్టణమా వల్లెయా? 
నార..వ ల్లై కర్భ'మేమి అదికూడ కలకత్తా, లండను, 

బొంభబాయినవంటి గొవ్పవట్టణ మే, 

వామ... అబ్బా! అంత చెద్దవట్టణమా? 
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నారఅంతొ యికనంతా |! పూర్వము కృతయుగములో 

చిన్నవ్లె, ఒక నూడమంది లోపుగ నుంజెడివారు. (త్రేతాయుగ 

ములో రమారమి చవేయినుంది యుంజెడి వారు, ద్యాపరయుగ ములో 

రమారమి లత,జనము, ఈకలియుగములో యవములోేకముంతా దురా 

తులతో నిండిపోయినది, నివేశనములు. చాలక యెన్నో పేటలు కట్టి 

నారు, చుట్టువక్క-ల వ ల్లైటూళ్ళు ఊానిలో కలిపిచేసినారు. ఎన్ని 

వందలో (కొ_త్తపధులు బయలు జేరినవి.  ఇంటిమోద యిల్లున్న ది, 

నునుష్యునిమాద మనుష్యుడున్నా డు, ఇవ్చటికీ బొ త్తిగాదాలుట లేదు, 

వామ... అయ్యా ! యమలోక జనాభా యొన్న డైన త్రీసి 

నారా? 

నార. కొయ్య శేమి! అక్క_డజనాభా మాభూలోకఫు జనాభా 

వలె వదినంవత్సరముల కొకసారితీయరు. అక్కడ సంనత్సరమున 

కొకసారి తీయుదురు, 

వామ ... ఈరయీడు జనాభాతీసినారా ! 

నార..ఆజాో తీసినారు, మొన్ననే చె త్రశుద్ధపాడ్యమినాడు 

తీసినారు, 

వాము .. ఎంతజనాభా యున్నది? 

నార__మా భూలోకములో గతనంవత్సర్యు ఎంతమంది 

మనుష్యులు చచ్చిపోయినారో ఇంచుమించుగా అంత మందివునుషులు 

యమలోకములో నున్నారు, పీరుగాక, అదివరకు (నతినంవత్సరము 

చచ్చిపోయిన జనమందరినంఖ్యకూడ చేర్చినవతమున యవమలోకజన 

సంఖ్య అక్క పెట్టుటకు వీలు లేకయున్నదది, 

_ వామ---ముసీశ్వ రా! మిరు అతిశ యో కులకు సిద్ధి అందు 

చేత మామాట నమ్మజాలకున్నాను, యమలోక ములో అంకజనా థొ 
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నార___నేను నిక్చయమే చెన్వచున్నాను. అతిశయిక్కి 
కాదు, చిశగుప్తుడు, అతనిగుమాస్తాలు లెక్క వట్ట లేక సానావ_స్తలు 

వడి యేలాగో జనాభా తేల్చినారు. 

బానునశ ర్మ... పూర్ణకాలము మో శెవ్వడై న వైకుంఠము 

చూచీనారా ? 

నారదుడు... చూడశేమి.. యెన్నో సారులు మూాచినాను, 

అప్పుడు వైకుంఠము పుణ్యాత్ములతోనిండి (క్రికిరిసీపోయియుండినది, 

వామ -_.అది యిమ్రాజేలాగున నున్నది ? 

నార___ఇన్వూడు వై కుంఠముబో పట్టుమసి వదిమందిమైనను 
లేరు. వట్టణనుంతేయు పాడుగొట్లాడుచున్న ది, 

బావము _._ మిక్కి-లి యాళ్చర్యముగా నున్నది. అయితే యను 

లోకములో ఎనరెవరు మోకు కనబడినారు ? 

నార__ఎవరని వెవ్చుదును ! అయినను ముఖ్యులను గొందరిని 

వెవ్వుచున్నా నువినుము, బంగారు కిరీటముధరించిన  మహారాజూధి 

రాజులు చకవర్వులు అందజు నక్క_ాడనె యున్నారు, రాజ్యచ్మకము 

లను తవువేతులలో 'బెట్టుకొ గని గారడి వాండవ లె (తివ్పజాలిన మహో 

మంత్రుల నేకలక్క-డనుస్నా ర. గొవృ గొవ్ప యుద్గరం గ ములలో 

శ తునులని "వేడు పెట్టి లఃశలకొలది మనుష్యులను సంహారము చేసిన 

నేనావతులక్క_డనె యున్నారు.. 

వామ_అన్న న్నా! మహో రాజులందజులఅక్క_డ నేయున్నా రొ? 

“రాజ్యాం తే నరకం [భువం'” అనుమాట నిజమైన దే,  శాని పాపము 

వారెన్నెన్నో దానములుచేసినారు. అగ్రహారము లిచ్చినాడు ఎందరికో 

వివాహములు చేసినారు, న్మతములు వేయించినారు. ఆ పున్నా 

మేమైపోయినదో, 



యమలోకవరనము పశ 

నార... వెజ్టివొడా! ఒకగోన్రనుజంపి, వెద్దపుని తానుతిన్నంత 

వమాంనముతిని మిగిలిన చానితో నూరు నక్క_లను పోవీంచును. ఆ 

రాజుల ధర్భములు నట్టి వే, కాకులనుగొట్టి (గద్దలకు చేయుట వలన 

పున్నెము కలుగునా ? 

వామ...చి త్రము, మారు శెలవిచ్చినది నిజమే. ఇంకను 
యమలోకములో మో కెవరు కనబడినారో సెలవిండు, 

నార ---వెద్ద పెద్ద న్యాయచాదులమని వేడు పెట్టుకొని మన 

వద్దకు వచ్చిన కత డారులను నాశనము చేయునట్టి (వముఖులు వేల 

కొలది కనబడినారు. ఎక్క_డనో యిద్దరు ముగ్గుకు తవ్చ ఉదో్యోగస్థృ 

లందజు అక్క డనేయున్నారు, 

వామ... ఎన్నిమారులు మాచినను లాకు "బేశాని కగ్గిస్టులు 

మొదలయిన చారు మోకక్క_డ కనబడ లేదని తోచుచున్నది. 

నార-_-(నవ్వుచు) వీచ్చి వాడవు. కంటికి నదరుగా కన బడిన 

వారే కర్ళిష్టులు. బై రాగులు, వేదాంతులు, సన్యాసులు. భా వాజీలు 

గోసాయీలు, సాధువులు. యోగులు, బహ్మువారులు అనిలోక ములో 

విజ్ఞపీగిన మహానుభావులందణి యమలోకమునే యలంకరించినారు 

వామ... ఏమిచితము, అట్లయిన కుండలములు వేసికొని తాలు 

వలు కవ్వుకొన్న (బాహ్నణో త్త తము లెక్క_డ నున్నారు! 

నార-__-ఈ వై రాగులవక్క_ నే వారున్నారు, 

వామ..నశే, పీరందరిమాట కేటుగాని వె కుంఠములోనికి 

వెళ్ళి నవ్వుడు మా తాతగారు మా కక్క_డ కనబడ్డారా 1 

నార___మిీ తాతగారు నా కక్క_డ కనబడ లేదు, 

వాను . మరెక్క-డ కనబడ్డారు కైలానములోనా ? 

నార. కై లానములోనుగాదుయ మలోక ములో నేక నబడ్జారు, 

వామ._._.అయ్య య్యో' ఆయన మిక్కి-లి బాధవడుచున్నారు 

గాబోలు, 
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నార... ఆయన  బంధునర్గమంతలోను గలిసి యుండుటచే 

నంత బాధవడుట లేదు, 

వామ... అయ్యయ్యో ! బంధువులందజుగూడ అక్కడనే 

యున్నా రా శ 

నార.__ఆయన వితృవీతామహులు వదితరములవరకును గల 

వారందరు వానితో గలిసియే యున్నారు, 

నాము... వాం[డు ెలివితక్కునననల్ల యమలోకములోోనికి 

'వెళ్ళినారు గాని మేము యమలోకములో (బవేశించము, 

గార=_నిజమే, మిరాయమలోకములో[వ వేశింవదగిన వారు 

కారని అక్కడ కొందరు చెపవ్పుకొనుచున్నారు, 

చాము.._ఎనళు చెవ్వుకొనుచున్నాడు శ 

నార-__చిత్ర గుప్తుడు మొదలయిన వొ రందఠు చెన్వుకొను 

చున్నారు, 

వామ___అట్లయిన మాకీనరక పౌ ని లేదు గాబోలు | 

నార=_అన్రను మో నిమిత్తమై [కొత్త నరకములు [కొత్త 

యమలోకములు నృష్టింవవ లెను గాని యివుడున్న యిానర కములు 

యో యమలోకములు వనికిరావు, 
వామ... (తెల్లబోయి) ఏమండి యిలా గనుచున్నారు, 

నార___అనశేమి మరు చేయుచున్న మహా పొతకములకు 

పాతనరకములు పాతయమలోకములు వనికివచ్చునా ? అందుచేత 

నట్లంటిని, 

వామ._-అట్లయిన నాగతియీమి + 

నార-__నీ గతి దుర్గతియే, 

(అని నిహ్కు-మించు చున్నాడు) 

కర అ 
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వామ.(తనలో) ఈయనమాట నిజ మగునా? ఈయన 

మాత్రము యమలోకము మూాచివచ్చినాడా ? ఈయన కలహములు 

పెట్టుటకు 'పెట్టినదిపేరుగ దా, అందుచేత నే బెవరించుటకు నాలుగు 

కోతలు కోసి యుండవచ్చును, అందువలన నాకు భయములేదు, 

కాబట్టి నా వ్యాపారము "నేను యెవ్పటి యట్లు సాగించుకొనుచు 

సుఖముగా నుండనచ్చును. 

(అని నిష్క. )మించుచున్నాడు) 

ళీ 

యమధర్శరాజు నభ, 

[అంతట యమధర్మ రాజు, చతగు పుడు పీఠములవై గూద్చుండి 

(వ వెళించుచున్నారు.] 

(వారి ఎదుట నొక పురుషుని యాత నిలిచేయుండును) 

యము.చి తగు ప్రుడా ? ఎవడు వీడు ? 

చిత___ఇతయడే ధన గు ప్తుడు, భూలోకములో మధు రాపురము 

వని కాపురము, 

యమ. ఓహో ! పీనికోథ లేనా వరివరి విధముల చెప్పుకొని 

మన కింకరులు కోడుపులు పగులునట్లు నిన్న నవ్వుకొనుచున్నారు. 

చిిత---చి తము, ఇతజేనండి ఈ మహానుభావుని గాధలు 

(వాయగలవారున్న వవీమున భారత భాగవతము లంతంత 

(గ్రంథము లగును, 
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యమ భూలోకములో సీ మహానుభావు జెందుకు వసిద్ధి 

క్కి నాడు ? 

చిత_.ఈతేడు సకల గుణాభిరాముడు, అన్నిటికిని (వసిథ్ధి 

కెక్కి నాడని చెవ్పనచ్చును కాని ముఖ్యముగా లోభత్వమునకు "పేరు 

మోసినాడు, ఈయన వీనిని గొట్టులలో మహాచక్రవర్తి, వారిలో 

అగ తాంబూల మోయన శే యియ్యన లసియుండును. 

యమ -.. అబ్బా! అంత విసినిగొట్టా, 

చిత-_ ఎంత విసినిగొట్టో నేను చేవరివారితో మనవి చేయ 

బాలను, -ఈ నంగ తినిబట్టి (గహింపుడు, ఈతడు మృతినొందుటకు 

ముందు వదునేను దినముల! కిందట నే తన సొమ్మున్న గదిలో తన్ను 

వండుకొన బెట్టమని కొడుకులను వీడించి ఆ గదిలో వండుకొనెను, 

ఆ దినములలో నితని కన్న ద్వేషము కలిగినది, మంచినీళ్ళు పాలు 

మాత మే (తెగి జీవించను. ఈతని రోగము చూడగా గొవ్పది, 

అట్టిరోగముతో నాహారము తినకుండి యెట్లు జీవించెనాయని వైద్యు 

లాళ్ళ ్పర్య్రవడి ధథధనకాంత చేత చూచిమాచి (పొణములు వదిలిపెట్ట 

"లేక అంత కాలము జీవిం చెనని యభి పాయవడిరి, 

యమ..గట్లి పాణము కాని-నో మంచినీళ్ళతో (బ్రతుకుట 

కష్ట ముకాదా? 

చిత్ర .అతేడు (తాగినవి శేవలము మంచినీళ్ళు కావు మహో 
(వభూ! తన వెళ్టులలోనున్న సొంతనగలు, తాకట్టువట్టిన నగలు, వెండి 

బంగారు నానాములు తన యెదుటకు తెప్పించి యది కడిగించి 

యా సీళ్ళొక పాాతలో బోయించి తనకు జాహ మ్రైనవ్వు జెల్ల నొక్క 

యుదరి చౌడు సీళ్ళుపోయిం చుకొని (తొగుచు వచ్చెను, . 
థి 
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యము... ఆహా ! ఈతని లోభత్వము మిక్కి-లి యాశ్చర్యకద 
మైనది. ఇట్టిలోఖిని నేనెన్నడు చూడలేదు, ఇతడు చేవతాసేనల 

సెన్నడు చేయింన లేదా? 

చ్మిత__చేయకపోవ్రుటయె గాదు. ఒక దేవాలయమునకు ధర్మ 

కరృలలో it కొంతసామ్ము హారించినాడు. 

సశ్రమునైన పంచ. 2 

చిత-న| తములలో రాళ్ళు చేయించ లేచా యనియడుగుడు, 

ఆత 'డన్నడాన మెన్నడు చేయించ లేదు సరిగ చా ఒకడు చేయుచున్న 

వార్త పినుటగూడ నతని కనహ్యా మే, ఈత డేడాదికి రెండుసార్లు 

మాత మన్న దానము చేశాను, అవియవ్వుడనగా తల్లిదండుల 

తద్దినములకు, 

యమ.-ఆదినములలో నంతర్పుణములు చేసెనా? 

చి త__సంత ర్బణములు కావు, పితృతర్చణములు, ఇద్దరు 

(ఛాహ్ముణులకు భోజనము, 

యమ.___ధన ధాన్యవ స్త్ర దానాదులు చేసినాడా. యని చేర 

అడుగనక్క-_ణ లేదు, 

చిత_...ఆ దానములొక కొంతవరకు వేసినాడు, ఎట్లన గా, 

అవ్వలు పుచ్చుకొన్న వారు కొంతమంది యెగ జెట్టుటచేత ధనదాన 

ఫలము కొంత దక్కినది, వాకలివాళ్ళవహరించిన బట్టల చేత కొంత 

వ్ర దాన ఫలము దక్కి_నది, రయితులు వుక్తాలో సీయలేక మాను 

కొన్న ధాన్యమువల్ల ధాన్య దానము దక్కి-నడి, 

యను_(నన్వుచు) అట్లయిన నగలువేయిం చిన పుడు కంసాలి 

యవహారించిన న్యర్న లేశ ము చేత నితినికి స్వర్న దానముకూడ దక్కి 

యుండును . ఇతనికి దారప్పుతులున్నా రా? 
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చిత___ఉన్నావ, వారికొక నాడైనా కడుపునిండ అన్నము 

వెట్ట లేదు, కట్టుకొనుటకు గుడ్డ లియ్య లేదు. వెయ్యేల ! సీడు తాన 

తిన లేదు ఒకరికి పెట్ట లేదు ఒక రినితిసనియ్య లేదు. 

యమ. ఏనియందు జారత చోర త్యాది దోషములుకలనా ' 

చిత చోరత్యమునకు నంజేహుము లేదు,. కాని జారత్వమ. 

లేదు. ఎందుచేతననగా దానిక. కొంతసామ్ము వ్వయయము చేయవe 

యునని యావృ _గిమానుకొన్న్నా జేకాని కాండ లేక కాదు, 

యమ... పోనీ లోభ త్వము చేత నై నను వ్ని శేకవత్నీవతేను 

దక్కినది, 

చిత ఈవిధముగా నితనికి బాల ఫలములు దక్కి-నవి,ఇత। 

పిసిసిగొట్టుతనమునుగురించి పలుమాటలు ఇవవ్చనక్క-ర"లేదు, ఇతడ 

చనివోనవ్రటనుముందొక మరణ నొననము (వాయిం చెను, అది చూచి? 

వతమున ఏసియా జార్యము చేటవడగలదు., 

యమ._ఏదీ ఆమరణశాననము, ఇటువంటి వాడు |బాయిం+ 

నది చ్మితముగానుండకపోదు, 

చిత___ఇదిగనో చదువుచున్నాను. వినండి, వ _ర్షమానవ్యః 

హారిక చాంద్రమాన (వభవనామనంవత్సర వెత శుద్ధవంచమి బు? 

వారం మధురాపుర నివాసిమైన ధన గుప్తుడు తెలివి కేటీలతో 'నుమం॥ 

నృపహాతోను వాయించిన మరణ శాననము-నేను వడ్డి వ్యాపొరమ 

చేతను మరియితర వ్యాపారముల చేతను నంపొదించినరొక్కము రెండ 

లతుల యిరువదిమయొదు వేలు, ఈసామ్ము సాకుమారులున లు గససఠతినవూ 

నముగ వంచుకొనవ లెను, ఈసామ్ము లోకులకు నూటికి శెండురూ 

యల వడ్జీచొవ్వన బదులుయిచ్చియున్నా ను గనుక అబదుళ్ళుత్వర 7 

యివ్యనియెడల వాళ్ళకొంపలమ్మించి వెఆఅసాలలకు వంపించి. వగూe 

కొొనవ వెను, నావద్ద అవ్వులు పుచ్చుకొన్న వాళ్ళకు, ఒక గుడ్డిగ వ 
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మొన నేను మానివేయుట నాక లవాటు లేదుగావున నాకొడుకులు 

కూడా 'బాకీదారులుయివ్వవలసిన సొమ్ములోనుంచి యొక దమ్మి ఇడిమైన 

మానగూడదూ, మానినవతుమున వాళ్ళు వరముదు ర్ఫూల్లులె నాకు, 

నావంశ మునకు అవదిష్ట తెచ్చిన'వార గుదుదు. ఇవ్వవలసిన సొమ్ములో 

కొంతమాసిపేయుట నాయింటవంట తేనియాచారముగ నుక యిదియె 

న్నటికిని నాకొడుకలు చేయగూడనిపని, నేను చనిపోవునట్టినమయము 

నకు నాకుపూ ర్తిగన్స ఫహయున్నవతుమున ఇల్లు మెలవడిపోకుండ నేనే 

యేలాగునోబేకి వీధిలో అరుగు! కింద కూర్పుందును, నాకొక వేళ 

స్స ఫహా లేకపోయినవవమున నాకొడుకులును నాభార్యానన్ను సాయ 

మువట్టి యింక రెండు మూడుజాములకు చనిపోదునన గానే దొడ్డిలో 

నున్న వశువులపాకలోగాని లేక వీధియరుగు కింద తడికికటిగాని 

చానిలోనన్ను వండుకొన బెట్టవలసినది, అం లేశాని యిల్లు మైలపర చ 

వద్దు నట త్రేము మంచిది కాదని యిట్లునదిలి పెట్టవద్దు, నాది (గుక్కెడు 

(ప్రాణము, ఎకో [డపోయిననుపోవచ్చును, ఇంటీలోచ చ్చినవాని గొవ్చ 

యేమిటి ? అరుగు కింద చచ్చిన వాని తక్కువ యేమిటి 1. ఇళుందుకు 
(వ్రాయించుచున్నానన గా నత తము వెడ్డ టె నపతీముననిల్లువదిలి పెట్ట 

నెను, వదిలినె వెట్టిసవతు.మున మనసామానంతను తరలించువొని వరి 

యొకరింటికి వెళ్ళవ లెను, 'వళ్ళినపతుమున మనవస్తుసామానులు మన 

నరుకులుభూడ గా నేకన్ను కట్టును, మనగుట్టూమట్టూ బయలువడును, 

డబ్బిచ్చి థవచవాపహాకుల చేత సన్ను మాయం చనద్దు. వాళ్ళునాలుగు 

వరహోలో, యమెదువరహాలో పుచ్చుకొందురు గనుక వాళ్ళని పవీలవనే 

వద్దు. బంధువులుకొందురు వచ్చి ఉచితముగానే శవము మోయుదు 

నుందురు, అదికూడ అంగీకరించవడ్డు వీలయన గా పఇట్లుచితముగా 

మూాసినవారు మరియొక పుడు సోయము చేయుమనీ నాకొడుకులను 

మొగమాట వెట్టుదురు, అందుచేత నాశవమును మరియొకరి చేత 

'మోయించక నాకొడుకులునలుగురులో పెద్దవాడు నివ్వపుచ్చుకోగా 
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మిగిలినముగ్గురు కష్టవడి 'యేలాగో యొకలాగు మోయవలసినది. 

చానములు విశేషముగా ఇయ్యవద్దు ఒక్క-గోదానముమా।త్రేము 

చేయన లెను, వలాగోయొకలాగు చానితోక దొరకబుచ్చుకొని వెత 

రణీనదిచాటి అవలవడతాను గోదానంనిమి త్తమై నేనొక గోవును 

జాగ త్త చేసియుంచినాను. అది గడ్డి యెక్కు_వతిని పాలు తేక్కు.వ 

యిచ్చే వోటుతన్నుగల వనరమని దానిని మనయింట్లో నుంచక నేను 

మనకు సొమ్ము బాకీయున్న యొక గొల్ల వానియొద్దకువంపి దానిని 

'మేపుమని చెప్పినాను. బా డుచితముగా మేపుచున్నాడు, వానినడిగి 

తెచ్చి ఆయావును గోడాన మోయవ లెను. నగ్నపచ్చాదనమిచ్చు 

నపుడు వట్టిమం చములు దూడివరుపులు నియ్యక నులకముంచము, 

జమ్మదూదివరుపు, పాతయి త్తడిరేకు చెంబు" యియ్యన లెను, నంత 

రణ 'లెవ్వుడు చేబుంచవద్దు, నాకువె వైద్యము చేసిన వై ద్యునకు మోసే 

మియునియ్యనక్క-ర లేదు, ఏమనగా నాకుకుదర లేదు గనుకను, వేరు 

ముక్క-లతోను కపాయముతోను మందులిచ్చుటవల్ల అతనికి కర్చు 

"లేదుగనుకను, 'వానికియ్యవ లసిన చేదియు లేదు, రాజగోపాల స్వామి 

వారి యాలయమున  కీయవలసినదని యొకమునలమ్మ నాచేతికి 

నాలుగువందల రూపాయలిచ్చినది, ఈ సొమ్ము చేవునకిచ్చినవత్ 

మున తినువారు పూజారు లేకదా, మనము టేవునిబిడ్డల మే మనము 

మాత మేల తినగూడదని యాసొమ్ము నావద్ద నేయుంచి దానినడ్డీతో 

అవ్వుడవ్వుడు దేవునికి శంక ర్యములు చేయించు చుంటిని, నాకొడుకులు 

కూజా ఆవకార మే పులిహారమిాద భ్యానముపోయిన ఫుడు సాలుకు, 

ఒకరూ పాయకుమించకుండా కైంకర్యము చేయింవన లెను, నాదగ్గర 

సొమ్ము దాచుకొన్నామని కొందరువచ్చి నాకొడుకుల నడుగవ చ్చును, 

వారువచ్చిన పుడు వ్మ్యతములు మావీంచుడని నాకొడుకు లడుగ 

వలెను, .వృత్రములు లీని వారికి దమ్మిడియివ్యవద్దు, వ్మ్యతములున్న 
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వారికి లెక్కటచూచి, అంత మొ త్రము నొక సారియియ్యక అవ్వుడో 

నాలుగు .అవ్వుడోనాలుగు- . చేతిలోబెట్టి - బాకీ లేదనిపించవ లెను, 

తాళట్టుమోద: తనఖామిదనేగాని. అవ్వులీయవద్దు. నూటికి రెండు 

రూపాయలు తక్కు_వవడ్డి వేయవద్దు, తిండి క్రింద బట్టల క్రింద విశేవ 

ముగా సొమ్ము కర్చు పెట్టవద్దు చుట్టములు వచ్చినపుడుతవ్ప కూరలు 

కొనకూడదు, 

యమ.-_అహాహో! ఇటువంటి మరణశాననము (వాసినవా 

డెవడు లేడు ఇతని కొడుకులు, ఇతని యాస్తినే వంచుకొన్నారా 

యితని గుణముల సూడ వంచుకొన్నారా ? 

చిత్ర ఈతని ధనము మూత మే కొడుకులకు నం కమించి 

నది కాని గుణములు పూర్తిగా కొడుకులకు నం|క్రమించ లేదు, 

యమ.___నశే!. ఈతని. విషయములో వినవలసినదంతయు 

విన్నాము, "తెలియవలసినదంతయు తెలిసినది, ఈతని నేనరకములో 

మనము వడ వేయవలసియున్న ధో యాలో చింవవ లయును; 

చిత.._మన లోకములోనున్న (పాతనరకము . లేవియు వీనికి 

వనికిరాపు, ఈతని శేడైన అపూర్వమైన నరకము మనము కల్పించ ' 

వలయును, 

యమ-=_ఆనరక మేదో నీవే యాలోచించి చెవ్వుము, 

చిత్ర.అడే యాలోచిం చుచున్నాను, 

యమ-_సీబుద్ధి శేదైన పొడకట్టినదా ? 

చ్మిత్ర-ఆహాో యుకటి పొడగట్టినది. 

యమ_అది యేదో త్వరగాణెన్సు, నేను వినుటకు గుతూ 

పహాలవడుచున్నాను, 

చిత-..( చెవిలో యమునితో నేదో చెవ్వు న్నాడు). 



ప్రీస్ట్ ట్వ వహసనములు 

యమ. (నవి) వహ్వా! ఇది మిక్కిలి బాగున్నది, ఇంత 

కం వీనికి ఘోర మైననరకము వేలే యొకటి యక్కర లేదు. వీని 

యాత్న్మను త్వరగా భూలోకమునకు మనకింకరుల చేతికి చ్చి వంపు. 

చిత__ ఓరి కింక రులారా! ఈలోభివానియాత్త ను మరల 

వానియింటికి గొనిపోయి కొంతకాల ముంచుడు, ఇది ధర్భ్ధురాజుగారి 

నెలను, 

కింక చి త్రము, 

(అందరు నిమ్మ )మించుచున్నారు.) 

nn అాజజు 

రెండవ రంగము 

(చుధురాపురము.__లోభి వానియిల్లు) 

[(అవ్వుడు లోభివానియాత్మ, యమకింకరులు. 

(బవేశించుచున్నారు, ] 

ఆత్మ. (తనలో) వమిది ! ఈయిల్లు నాయి'ల్లేనా ? నేను 

చచ్చిపోయి యిప్పటికింకా సరిగా నెల కా లేదుగదా. ఇంతలోనే 

యా యింటికింత (కొ_త్తరూచేలరావ లెను, వర మనిర్భాగ్యులై న 

నాకుమూరులు వదివదిహేనురూపాయలు కర్చుపోయి  దీసికంతకు 

"వెల్ల వేయించినారు “కాబోలును, అందుచేతనే దీని LUE శ్లకళ వచ్చి 

నది. పొడు హోకులు నిర్భాగ్యులకు, నెలలో వదివదిపినురూపాయలు 

తగులబెట్టిన యీ నిర్భాగ్యులెన్న జైన 'బాగువడుదురా ? వీళ్ళు 

"అడుక్కు. లీనిపోదురు, ఛీ! వ నరమజార్భాగ్యులు, గోడలు తెల్లగా 

నుం యేనేము నల్హణా నుం "పనేమి, చేసీయింట్లో అరవయినంవత్సర 

ములు కాపురమువేసినాను, వెల్ల వేయకుండా (బతికినాను,. ఈగాడి 

దలకు యింతలోనే వెల్ల కావలసివచ్చినది. నాకడుపున యెంత 

నిర్భాగ్యులు పుట్టిన రు, ఇదిగో ఈ గదిలో నావెద్ద కొడుకు 
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కూర్చుండి యవరితోనో మాట్లాడు చున్నాడు. నేను, (బతికి 

యుండగా నావద్ద, అవ్వుపుచ్చుకొన్న కాంచనవర్శ తాసీయవలసిన 

అనలీఫాయిదాలు తెచ్చి యిచ్చు చున్నాడు, అహాహా సొమ్ముచూచి 

యెంత కాలమైనది, నాకన్ను లిప్పుడెంత చల్లగా నున్నవి, అహహా! 

రూపాయల చవ్వుడు విసి యెంత కాలమైనది. ఏమి టామాట లేమిటి 

చెవ్ప్వమా? నూటికి రూపాయవంతున వడ్డీ పుచ్చుకొమ్మని వాడు 

(బతీమలాడుచున్నా డు, నాకొడు శేమునునోగదా? నేను నూటికి 

"రెండు రూపాయల చొవమ్హూన వడ్డి (వాయించితిని, నాకొడుకు మెత్త 

బడుచున్నాడు. అయ్యో, అదిగో రూపాయికాడికి యెంచి పుచ్చు 

కొనుచున్నాడు, ఛీ! నిర్భాగ్యుడా ఫీ పాపాత్ముడా! ఛి పితృ దోహీ 

వీడు నాకొడుకుగాడు, అయ్యో నాసామ్మూ! అయ్యో నాధనమా! 

అయ్యా నాలశ్కీ, కాళ్ళో చేతులూవచ్చి 'యెగిరిపోన్రచున్నా న కే, 

అయ్యో నేనిది భరింవజూలను, అయ్యా! కింకరులారా నన్ను శ్రీకి 

కొనిఫాండి అయ్యా! "ఆ యమధర్మ రాజు న న్నేనరకములోనై న 

బడివేయక యిక్క-డికెదుకు వంపీనాడు, ఆనరకము లన్నిటికన్న 

నాకిదే బాధగానున్నది ఇచే మహానరకము అయ్యూ నన్ను రథ్నీం 

చండీ, రోత్నీంచండి కింకరులా రా, కటకటా! అదిగోనారెండవకొడుకు 

గుజ్జపుబండి యెక్కి. వచ్చుచున్నాడు, చెండు వేలు కర్చు వెట్టి బండీ 

కొన్నాడు ఈయసాతునకు బండీ కావ అనా! ఈయపాతుడు నిప్కా 

రణముగా నెలకు నలుబదిమూపాయల పడ్డి పోగొట్టినాడు, ఛీ ఏడి 

కడుపు కాలా? ఇదిగో నామూడవ కొడుకు వంటయింట గూర్చుండి 

మామిడివండ్లతో పిండివంటలతో భోజనము చేయుచున్నాడు, 

ఆహాహా! జొన్ననసంకటి గోంగూరపులుసు తినక పీడికింత 

సంకట మేమి ? వీడాగర్భ (శ్రీమంతుడా! ఏక్షికి రుచులు కావలెనా? 

ఏడికి మామికివంగ్లతో. భోజన మేమి. పొట్టనింపుకొనుటన్నై యింత 
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సింగారము యిన్నిరుచులు కావలెనా? ఇంతే గంజికూడు వాలదా? 

వంద యెనిపొదిరూపాయలు వెట్టి మామిడివండ్లా, _అయ్యె యా చే 

నంతని ర్భాగ్యుడ కను, ఉదిగో నానాలుగవ కొడుకు శీ యేదో 

ధర్శ కార్యము నిమి త్రము నాలుగువందలు చ: చా యిచ్చుచున్నాడు, 

నాలుగు వందలే! నాలుగువందలే చంచా? వీభర ముమండిపోను, స్ 

చేతులువడివోను, ఈలింగశరీరముతో నేనుండుటచేత వీరితో మాట 

లాడుటకు వీలులేదు కాని వేకపోతే, ఆచేతులు విరుగ కొట్టుదును 
కదా?! నేను. బతికియుండి నాకొడుకులు నలుగురు చచ్చిన'యెడల నా 

సొమ్మెంతో. జాగ త్తగానుండి నాకొంవయుంతో చాగువడునుక దా! 

అల్లా జరిగినదికాదు, దైవము ఓర్చినాడుకాడు, అయ్య య్య! చే 

నిక్క-డ నిలునజాలను, ఈమిుల్లు అగ్నిహోోేత్రముకంచు ఎక్కువ 

వేడిగానున్న ది, నాకొడుకులలో నొకరికై న నాగుణము లబ్బినవి"కావు 

అయ్యె య్యా! ఈగుమ్ముముముందర ముష్టి వేయుటకొక నౌక రునుబెట్టి 

బియ్యము కర్చు చేయుచున్నారు. అయ్యా! ఇంటినిండ నాకు నంట 

లక్కలు, ఓరీ చార్భాగ్యుపు ముండకొడుకులారా! ఇంతమంది లోక 

ములో చచ్చిపోవుచున్నాడు, మోకు చావువచ్చినది, కాదురా, 

సింహాపుక డుపున లేళ్ళుపుట్టినట్లు నాకడుపున మిరు పుట్టి నారు 

కింకరులారా నన్ను గొనిపొండు నేనిక్కడ నిలువజాలను, 

కీంక_(తవులో) లోఖివానికి తనసొమ్ము కర్చృగుచుండగా 

చూచుటయే నరకమనుభవించుట, అందుచేతనే ఏని నేనరకము 

లోను వడ వేయక సీనికొడుకులు చేయుక థు పీనికిదూపించినపత మున 

ఏడు వుహానరక మనుభవించినట్లు బాధవడునుగ నుక అడియే పీనికి 

శితమయని చత్రేగిప్కుడుగారు యమధర్భరాజుగారితో రహస్యముగా 

'సెలవిచ్చినారు. ఆచే అపూర్వనరకము, కాబట్టి మనముపీనిని యమ 

ధర్న'రాజుగారి నన్నిథికి నురలతిసికొని పోగూడదు, ఇక్క-డనె కొన్ని 

వత్సగము లుంచవలయును, నమా పము 
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(అవ్వడు రామునాధుడనుగామాధి కారి [వ వేశించుచున్నాడు.] 

రామ... (తనతో) ఈయూరికి నేను (గామాధికారినై నందున 

కన్ను జూచినను (గామ చేవతను చూచినను వజలకు సమానభయ మే, 

గామ చేవతకన్న మయొకవాసి నన్నుజూచినవ్వూజె భయమెక్కు_న, 

వింత చండతాననుడనై న నాకు చేటికాలమునకు_నిప్కా_రణముగ 

కొక రూపాయ దండుగనచ్చుచున్న ది, ఈదండుగ నేనెట్లు పోగోట్టు 

నొందును చెపుమ ? ఈదండుగ లేకండ చేసికొనుటయే న్నావయోజ 

క త్యము, 

[అవ్వుమ గోపినాధుడు [వ వేశించుచున్నాడు] 

గోపి_నాన్న గారూ ! వఏమిటివిచారించు చున్నారు, ఆవును 

గురించియేనా?! ఆవు |బతుకదు, మెడ వాల వేసి వండుకొన్నది, పొట్ట 

ఉబ్బిపోయినది. చొంగల కార్పుచున్నది ఇంతకు మనకు (పా ప్పము 

లేదు. “బుణానుబంధరూపేణ వశువత్నిసుతాలయాః౭” అన్నాడు 

గనుక బుణము తీర్చుకొన్నది డానికి మనకు బుణము చెల్లిపోయి 

నది, వివారించకండి. 

రాము-_-- నాయనా ! గోన్రుకోనము నేను వివారించుట లేదు. 

ఏమనగా దీనిని నేను డబ్బు పెట్టి కొన లేదు. గొల్ల రంగడుగాడిని బెద 

రించి యుచితముగా బెచ్చినాను. దడీనిమేతవివయమై నేనొక్కు డబ్బ 

యినా యెన్నడు కర్చుచేసి యెజుగను ఉలవలు ఏరి శెట్టి నెర్తికొట్టి 

'పుచ్చుకొన్నాను, చిట్టు తేన్రుడు దంపుళ్ళవాళ్ళను జెదరించి లాగినాను 

గడ్డి రయితులమిద వంతు వేసి తెచ్చినాను. ఈయాను పోయిన యెడల 

మరియొక ఆవును శేపు ఉదయమున ేగలను, 
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గోపి... నాన్నగారూ! అయితే మీ కింత విణార మెందుకు 

_ పావము గోను బాధవడుచున్న దనియా ? 

రాము... గోనుణభాధ నేను చూచినానాయేమిటి, నా బాధ నే! 

వడుచున్నాను, ' 

గోపి__ఆశాధ యేమిటో చెప్పండి. రేవటినుండి వేడసీళ్ళ 

_ ఆన్రసుడయుండదని వామ్మ చాలా దుఃఖపడుచున్నది, మో దుఃఖవ 

యేమిటో సెలవియ్యండి వింటాను. 

రామ....ఇదిగోవిను చెప్పుచున్నాను మన మో (గామము 

క ధికారులమగుట చేత యెనరియింటనయిననుగోవు చచ్చి పోయినవ్బుః 

దానిని వెట్టివాళ్ళ చేత మనము -ఈడివించినందుకు చచ్చిపోయి 

గోవుయొక్క. యజమాని మనకొక్క రూపాయ కట్న మిచ్చు 

మామూ_లై యున్నది. గోవు మనయింటనే పోవ్చ్రచుండుట చేత, మన 

రూపాయ యిచ్చు వా రెవరు'లేరు, చచ్చిన (వతి యానుకు మనకో 

రూపాయవంతున రావ లెనుగదా, ఈ యావ్రకు రావలసిన రూపాం 

పోయినదిగడా యని నాకు మిక్కిలి విచారముగానున్నది, ఈయా 

పోతే పోయినదిగాని రూపాయి. వచ్చేసాధనము క నబడకున్న, 

సీబుద్ది శే దె న పొడగట్టునేమో చూడు, 

గోపి _ నిజముగ నిది మనము విచారింవవలసిన విషయే 

చెద్దలు తమకే తోచన పుడు, ఈయుపాయము నాకు తోచగలదా 

అయినను నాకీ యుపాయము తోచుచున్నది బాగున్న వతము 

మి రువయోగింవ వచ్చును, (అని చెవిలో జెప్వుచున్నాడు,) 

రామ -.వహావా ! భేపైన ఉపాయమురా ? నా కొడు 

వైనందుకు నన్ను మించినవాడవై నావురా! “పు తాదిచ్చే తృ? 

. జయంి” అనుమాట నీయందు సార్థక మైనదిరా ? నెంటనే వీలివించ 
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కాదుశాదు, నీవే వెళ్ళి తీసికొనిరా? ఎందుకంటే చెవ్పకు, నీవువచ్చే 
లోపున నేను స్నానముచేసి కూర్చుంటాను, 

నోవి__న రే యిప్పుడే వెళ్ళివస్తాను, 

(ఇద్దరు నిష్క-)మింతురు) 

ry అలాల 

రెండోరంగము 

(అంతట గోపీనాధము, నరసింహాదివీతులు (న వేశింతురు] 

సోరీ __ నరసింహాదీఖీ తులు గారా ఒడ్డుమెరక వల్లముగా 

నున్నది. మల్లిగా మె న్షైక్క-ండి, వెద్దలు, కాళ్ళు తడబడగలను. 

సర మెల్లి గానే అడుగులు వెడుచున్నాను. ఛయం లేదు, 

కొంచెం చశ్వారమన్న మాట గాని పటుత్వముతవ్ప లేదు. పరీ మా 

భాబయ్యగా శేరి ? 

గోవీ...._.అదిగో మడిగట్టుకొని కూర్చుండి యున్నారు, మో 

నిమిత్తమే యెదురుమాచు చున్నారు. 

రామ... దయ చెయ్యండి నరసింహా దీ ఫీతులుగారూ! నమో 

న్నమః 

నర___అఖం 'డె డైశ్వ ర్యా భివృద్ధిరస్తు, ఎందుకో సెలనయిందవ, 

కార్య మేమో చెవ్వుముం కే అబ్బాయిగారు సెలవిచ్చినాద కారు.వూ 

మోాబేవో అన్నుగహా మే అనుకుంచున్నాను, 

రామ... ఈ (గామమంతలోను తమవంటి'ె వెద్దలు. సాధులు 

చేరు. తమకు గోదానము చేయవలయునని బుద్ధిపుట్టినది, త తమరు 

స్నానము చేసి వచ్చినాగా? 

నర--- చేసివచ్చినాను, చేసివచ్చిసానండి, అవహాహా! వమితము 

యోగ్యత, తమకీ ర్మిచందప్రకాశమువ లెలోకములో వెలుగుచున్నది 



860 ప్రహసనములు 

గదా, సాతాత్తు రాములనంటివారు. జానకర్టులు, నన్ను పోవీంచు 

చున్న (వభువు లేమిారు, అందుక నే యింత దయ, 

రామ... అప్పు దొడ్డిలో నున్నది దానిని యిక్క. డికి తీసికొని 

రావడ మెందుకు. మంత్రము చెవ్పండి, ఛారాదత్శము చేసెదను 
నర ___అక్క_ర లేదండి, (అని మంతేమా చెసను) 

రామ... ( చేతిలో నీళ్ళు'వదులుచున్నాడు) 

నర..గోను నొకసారి చూడనా? 

రాము.._చూశ నక్క.రి లేదా, నే నివ్వుడే మూ యింటికి 

పంవించిదను, మిరు వెళ్ళండి నల్లమందు వేళ మొనది. 

" (అందణ నివ్క- )మింతురు. ) 

PENNE" AR 

మూడవర౦గము 

[నరసింహాదీవీతులు, రామనాధము (వ వేశించుచున్నారు) 

నర... రామనాధంగారూ? చిన్నమనవి, ఎందుచేతనోగాని 

. మూరుడానము వేసివంపినగోవు మెడవాల వేసి వడిపోయినదండీ, కడుపు 

వుబ్చినదికూడాను డానివాలక మెంతమా తము బాగుగ లేదు, 

రామ-__భయవడకండి శా శ్నేవటికో కూ శ్నేవటికో తగ్గిపో 
తుంది, ఉదయమున మావాళ్ళు. చిట్టు విశేషముగా వెట్టినారు. అందు 

చేత కడుపునొప్పివచ్చి ఆలాగున చాధవడుచున్నది, . అంతియెగాని 

మరియొకటిగాదు, అబెంతో మంచిగోవు, పోట్లు తన్నులు లేవు, 

నర.__మంచిచేగానండి, . అడి. మరణ వేదన _వడుచున్నట్లు 

ఖ్ోసు స్తుందిగాని నాకు జబ్బువచ్చినట్లు తోచడం లేదు, | 

"రామ ంవిచ్చిమాటలాడక య్యా వెంట నేవెళ్ళి గొాల్లసుబ్బడిని 

వలిచి చికిత్సే చేయించండి, 
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సర. (తనలో) -ఈమహోనుభావుడేదో కు తిమము చేసినాడు, 

- గట్టిగా మాటాడుదామంశే [గామాధికారిగనుక భయము.([వకాశ 

ముగా) చిత్తము ఆలాగే చేస్తాను. (అని వెళ్ళును.) 

రావు(తనలో) న వే, ఈ మాహ్మణునివల్ల మనకురూపాయి 

'తవ్పకుండా' వస్తుంది, అబ్బాయో గోపినాధము యిల్లారా ! 

గోపి (వ వేశించి) ఎందుకు బాబయ్యా + 

రామ.-మాదిగ వాళ్ళకోనము కబురంపించు, 

'గోపి__అవు చచ్చిపోయిన దా యేమిటి, 

“రామ__వో లేదు సిద్ధమైనది, 

గోబి___పోకుం డానేనా (వయత్న మం తాను, 

'రొము. నీను వాళ్ళను విలివించే లోపునే పోతుంది, 

'గోపి__అయి లే నేనే వెళ్ళి పీలుచుకొనివస్తాను, వర్తమానము 

వంపుటకు మనుష్యు లెవ్వరూ లేరు, (అని వెళ్ళును) 

(అప్పుడు విచారముతో నరసింహాదీఖీతులు (వ వేశించుచున్నాడు,) 

నర__-_(తనలో) ఈ ముండాకొడుకు తనయింట్లో గోవు చచ్చి 

పోవుట. కిష్టము లేక చావునకు. సిద్ధముగానున్న  యవస్థలో దానిని 

నాయింటికి వంపించినాడు, నా కొంవకు వచ్చినతరువాత: జూమైనా 

(బతుక/లేదు, 

రాను... ఏమి దిటీతులుగారూ |! ఎల్లాగున్నది గోవు 

నర._౨(కన్నిరుతో) పోయిందండీ, 

రామ. ఎంతి సేవైనడి 1 

నర ___ఇవ్వుడివ్వూదే,. 

రామ... గొల్ల సుబ్బిగాడిసి తీసికొనివచ్చి: యేమైనా వైద్యము 

౧. చేయించినారా జేచా? 

నర. లేదండి, 'వెళ్ళవలెనని అనుకుంటూండగానే పోయినది. 
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రామ __ (కోవముతో) ఎవడు చవ్పినాడయ్యా సిక ఆలస 

మమ్మాతంవిషం అన్నమాట యొదగవు, మాణిక్యమువంటి గోవున 

నిపష్కా-రణము గా చంవీవేశినావ్టు, 

నర... నేనాండి నేనాండి చంపిన పొడిని, చిత్తంచి త్తం, తమక 

అల్లా చెలవి స్తే నేనేమి మనవి చేయను, అని నాయింట్లూ గడ్డిపో+ 
మైన కొరక లేదు. (గుక్కెడు సీళ్ళయిన (తాగ "లేదు, 

రామ. తినక పో తేమా(తం శుభ మైనగోవును నేనుసీకుదా; 

మిచ్చితిని, "మేత యెక్కు--వై దానికి కడుపునొప్పివ స్తే గొల్ల వాడి 

పావలో జేడో యివ్వవలసి వస్తుందని వైద్యము చేయించక దాని? 

నిపష్కా-రణముగ చంపి యింకా మాట్లాడుతాను, ఇంత కక్కరి! 

(బాహ్మ్నణుడవనితో స్తే దానము నీకియ్యక మరియుకరికి స్తును, 

నర. ఎంతమాట మెంతమాట, గోవు మావాకట్లో చచ్చి 

పోయినందు కే విచారి నుంకే యో యవనిందకూడానా నామోద 

గొల్ల వాడిని తీసికొనివచ్చుటై న న్యవథి లేనిదే నేనేమి చెయ్య నండి 

రామ. మోట (బాహ్నణులన్న ఊేెరేకాని వచ్చి కసాయి 

వంటివారు, మాకు జంతువంకే దయా దాశ్నీణ్యములు "లేవు, 

నర..._ఇంతకు నారోజులు బాగుగ లేవు, మో చిత్తమువచ్చి 

నన్ని అనండి, పావము పుణ్యము వరమాత్శుడు పాలించగలడు 

తమరధికాద్లుగదా, తమ శేమన్నన₹రే, దాన్ని అవతల పొర వేయి 

చండి యేలాగోే, 

రామ.__రూపాయ యివ్వండి పార 'వేయిస్తాను, 

నర____( తెల్ల బోయి) రూపాయా. ఇంత న్యాయ మెక్కు-డ 

నైనా యున్న దండి, 

రామ... అవకతవక |పనంగాలు చేయకు, డొక్క (బద్దలు 

నేను ! అన్యాయమా ! కామ ఖేనువునంటి గోవును చేతులార చంకి 

నూమఘూటు రూపాయ యిన్యవటయ్యా, 
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నర _-ఒక్క-పూట పాలైన (తాగ లేదుగదా! రూపాయ 

నిప్కూ_రణము నాకు డండుగ జెట్టిం చడం న్యాయమా, 

రామ... నవూమూహ తప్పించడం స్యాయనూా, ఈవేళ సీకు 

మాని లే శేపుఊారందరికి నూనవద్దా, నీకుమానుటకు నీ గొప్ప యేమిటి 
నర. గొన్న యేమి లేదు విరావాకట్లొ చచ్చిపోవలసినగోవు 

మూవాకట్లో చచ్చిపోయినది. 

ఈామ__అనాటంశే జ్యాగత్త | తగినట్లు బుద్ది ద్ధి చెప్పిస్తాను, 

నర... పోనియ్యండి వెద్దవాడిని విల్లలుగలవాడీని గనుక వదలి 

వెయ్యండి, 

రామ __ఊరంతా వెద్దవాల్ళే, ఊరం తావిల్లలుగలవాళ్ళే, 

నర.___అవై. తే యేం జేయ్యముని నెలను, 

రామ. రూపాయి తెచ్చియివ్వమని సెలవు. శెండోసిలన్ర 

"లేదు, 

నర.__రూపాయిఉంకేు వారంకోజులు నాకు నాపిల్ల లకు 

బియ్యమువస్తాయి, నన్ను తమించి మాని వెయ్యండి. 

"రామ... ఆమాటలు తీసి వెయ్యండి ఇంటికి వెళ్ళి రూపాయ 

వంవంటి, | 

నర-__-(లేచి తనలో) నారాయణ నారాయణ ఇంత ఫ$గోర 

కలి ఇంత దుర్భార్మము యెక్క-డా లేదుగచా, వీడు రామ్సుడుగాని 

మనుష్యుడు గాడు, ఇవ్వుడు చెంబో ముంతో, తాకట్టుపెట్టి రూపాయ 

పీడియదాన్ని పార వెయ్యాలి, (అని ళ్ళబోన్రను) 

“రామ __ దీవీశులుగారు రూపాయి వంపుతారాలేడా? 

నర. చిత్తము ఇవ్పడేవెళ్ళి బదులు తెచ్చి వంపుతానండి, 

(అని వెళ్ళును) 

ఛాను_(తనలో) ఇక్కడకు సంక ల్పసిద్ధుడ నై నాను, 
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[అప్పుడు గోపినాథుడు [వ వేశించును] 

గోపి... బాబయ్య .మూదిగ వాళ్ళు వచ్చినారు. 
. రామ. సరే. రూపాయివంవగానే దివీతులుగారింటికి వెళ్ళి 

దాన్ని తీసురొనిపొమ్మను. 
గోపి__ అలాగే చేస్తాను, 

(అందరు నిమ్క- )మించుచున్నారు) 

క వ... 

నాల గవ రంగము 

[యమలోక ము యమధ,ర్శ'రాజు, చిత్రగుప్తుడు, రామనాథము 

మొక్క అత్మ, కొందరు కింకరులు (వ వేశము)] 

యమ..చి తే గుప్తుడా పీడెవడు? 

చిత___ దేవా! ఇతడు భూలోకములో రామనాధమను జేర 

బర గిన యొక (ాహ్మణుడు, పొపములపాడను (గామమున కధికాది, 

యనొ_వీడు చేసిన పావపుణ్యములు దూచఛినావా! 

చి త-చేవరవారు పావము లేయని 'నెలనియ్యవ లెను, వీడున్న 

చోట పుణ్యములమాట తలవెట్టగూడదు, పావము, 

“'యమ-_పఓరీ! సీవేమి చెవ్వుకొని యెదవు? 

రామ .. నేనడిగిన వశ్నకు మిరు ముఖ్యముగా జవొబు 

షంచ్రావువఅెను: నీవు: పాతయముడ వా కొ త్రయముడబా? 

వ చి తే. (తెల్లబోయి) ఇది యేమి వళ్న రా మూర్దుడా, 

యమ (ఆశ్చర్యముతో) ' యమలోక నృష్టియెనతరువాత 

ఇటువంటి". ప్రశ్న వేసిన -దిట్టరియెవడు లేడు, 

. చిత్ర. - యగ యుగ ంబులనుండి నేనిక్కడ నుద్య|ోగముచేయు 

చున్నాను గాని':యింత వాని నెవ్వుడు పొడగట్టి. యొరిగను, 
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యమ.___ఓరీ నీమాట కర్ణ మేమి 

'రావము--మోా యధి కొరములో "అ నాగయము లెక్కువ జరుగు 

చున్న ందున మిమ్ము నుదో్యోగ మునుండి తీపి వేసి (బ్రహ్మ ఏష మహే 

శ్య్వరులు (కొ త్తయమధర్భృ రాజు నేర్చర చినారని వినియున్నాను, అందు 

చేత నీవు కొ త్తయముడనో. _పాతయముడవో తెలియ జేయనలయును, 

అంతవరకు మోకు విచారణ చేయుట కధికారము లేదు, 

చిత _ అందుకివూ దేమనియెదవు 1 

రామ. ఏమందునా ? బహ పిష్ణు మ హేశ్వరులను పిలిపించి: .. 
వారియెనుట ఈయన యీ నిజమైన యముఢర్శ రాజని బుజువు చేయించ 
వలెను, 

యమను.._.అంతవరకు నిన్ను. మేము. విచారింవగూడదా 1 

రామ---ఎంతమా[ తము వల్ల గాదు, మరు. బలవంతముగ 

శివ్సీంచిన వశమున అది యన్యాయపుశికు. యగును.. 

చిత. యమునితో) మన మెవ్వరిని యన్యాయముగ శివీ౦వ 

గూడదు, కాబట్టి మనమిప్పుడు (బ్రహ్మ విష్ణు మ హేశ్వరులవద్దకు 

వెళ్ళి యావివాదమును వరిష్క-రించుటయీ మంచిది, 

రామ._ఏలినభా రావ కారముగా న్యాయము దయ చేయ 

వలెను, 

యమా. న రే! మనముముగ్గురమువారినన్ని ధికి వెళ్ళుదమురండు, 

చిత__-వారి ముగ్గురను మన మెక్క.డ చరూడగలము ? 

యమ.-___ఇవమాడు సాయంకాలము కావచ్చినదిక చా ? సాంబ 

మూ ర్తి వారు (వదోష కాలమున వె లానవర్వతముమిోద తాండవ 

నృత్యము చేయుదురు, అదిచరూచుటకై (బ్రహ్మ విష్ణు లక్క-డకు దయ 

చేయుదురు, అవ్వుడు వారిని మన మేకముగ చూడవచ్చును. రండు, 

(అని పోవుచున్నారు.) 
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శైలానవర్వతము 

[అవ్వడు (బ్రహ్మ విష్ణ మహేశ్వరులు యమధథర్భృ రాజు 

చిత్రగుప్తుడు రామనాథము (వ వేశించుచున్నారు.) 

విష్ణు... యమధర్థురాజా ! చ్నితగుప్తుడును ఒకపురుషంసి 

యాత్మయు -వెంబడించగా సీవించేల వచ్చితివి ? సవేదో వనిమోద'నే 

వచ్చి నట్లు గన్పట్టుచున్న ది, | 

(బహ్మ-__వని లేకుండ తనవని చెజగొట్టుకొని యితీడిక-డి 

శేలవచ్చును శి 

యమ. చిత్తము వనిమోదనె వచ్చి యున్నాను. ఈ పురు 

పుడు మహాపాపి, వానిపావములనై 'నేను శికీంన దలచుకోగా నీవు 

నిజమైన యముడవుశకాను, (బహ్మ విష్ణు మ హేశ్యకులు నిన్నుద్యోగ 

మునుండి తక్పించినారు. _అదిశేలునరకు నన్ను విచారణ సేయ 

వద్దు అని వలికినాడు, 

(బహ్మ--వమి ఏన సాహూనము, 

విష్ణుని న్నెవ్యరును తీసి చేయ లేదు, 

మహే... ఈ పురుషు డపూర్య నృష్టిక_రృలాగున కనబడు 

చిత__వీడపూర్వ్యనృష్టిక_ర్రయే, వీడు వేసిన తమవునృష్టులు 
వందలకొొలది గలవు, 

యము... ఓరీ వినుచున్నావా ! నాయకి కారము వారు తోల 

గించ లేదట, నేనే నిన్ను విచారణ చేసెద 

విష్ణు... ఈని ర్భాగ్యు నిమాట నమ్మి a వని చెరుపుకొని యింత 

భరార ము రావ లయునా? (వతివాడు "లేనిపోనివంక లేవో ఇెట్టుచుండును, 

సఏీవొక్క పూట యధికారము సేయగలవా? 
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యమ.-_అ న్యాయము చేసినవాడ న గుదునేమోయను భయ 

సున నిట్లుచేసితిని, ఇకముందు వేయను. 

రామ .-.. (యమునితో) చిత్తము మారే విచారణ వేయండి, 

తనలో) ఇవూటేదెన గట్టయుపాయ మాలోచించవ లెను, 

యమ -- చిత్రగుప్తుడా! వీనిపుణ్యా పావముల తెక్క_ వేసిచదువు 

చిత_-పావము లేగాని పుణ్యములు లేవని యిదివర శే మనవి 

వేసినాను, నెలవై నచో జాబితా చది వెదను, 

రామ. అన్యాయము చేయవద్దు. ననొగ పుణ్యము నేసి 

గాను, గోదానం చేయలేదా? 

చిత--టరీ సీగోదానంమండా! (బాహ్నణునియొద్ద రూపాయ 

గౌగుటకై చచ్చిన గోవును దానముచేసినావు, 

రాము ఏదైనా గోవుదానము అగునా కాడా? 

_యమ--భీ పీనితో వాదమెందుకు తీసికొనిపోయి మహానరక 
పులో పార చేయుడు, 

'రౌమ...మహోవభూా మనవి మనవి, చిత్తగించండి, చిత్తగిం 

నండి, 

విష్ణు... ఎా-వినుచున్నాము' సీమనవి చెవ్చుకో ॥ 

రామ చి త్రగించండీ మహా వ్రభువులారా ! (బ్రహ్మ విష్ణు 

హేశ్వరులగు (త్రిమూ కలలో నొకరి దర్శనము చేసినను (బ్రహ్మా 

స్య గోహత్య గురుహత్య- (స్ర్రీహత్య శిశుహాత్య "మొదలగు మహో 

సొవములు నశించి జన్మ రాహీత్య మగునని పు రాణములుఘోషించు 

నున్నవి. అట్లుండ (తిమూ_ధ్హల దర్శనము ఏక కాలమున జేసిన నాకు 

కురల నరక "ముండనచ్చునా ! 

(బహ్మ-_-.ఇది ని నిజమే, 

విష్ణు... ఏనియు క్రి మిక్కిలి, బాగున్నది, 
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మౌహేదొంగలకు టఉక్కఠులకు ఈవిధవాన యుక్తులు 

నహాజ'మే, గా న్ 

చ్మిత.___వమి సెలవు / 

యమ... ఈధర్భసంచేహాము (తీమూ యాతే తీర్చవలయును, 

(తిమూ భృలు-_వీనికి నరకములేదు. మోత, మే, 

చిత_..వరమపాపాత్కుడు తప్పించుకొనిపోయినాడు, 

'రామ---నా యుక్తియే యమలోకములో గూడ నాతల 

"కాపొడినది, 

(బ్రహ్మ---నోరున్న తలగాచును, ద్రికపోదమురండు. 

(అందటు పోవుచున్నారు. ) 

మో 

కనకయ్యపంతులు కంతి 

[అవ్బ్వుడు దా'మాదరయ్య గారు, గంగాధరుడుగారు 

(వ వేళించు చున్నారు. ] 

దామోా.._గంగాధరుడూ నీవు చెప్పినట్లు చిన్నవ్పటి రోజు 

రోజులు, 

గంగా... అటువంటి రోజులు మళ్ళీ మనజన్య ములో రావోయి 

కనకయ్య వంతులుగారు చదును చెవ్పడం మనము చదువుకోడః 

బలే హోకుగా నుండేడికాదూ, 

దామో...మన వంతులుగాడి కంతి గోకుకోవడం. తోక 

కాలము వెళ్ళబుచ్చేవారుగాని మనకు చదువు చవ్పుటకు తీరిక లే! 

బాధ వజేవారు, 
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గంగా (ననుచు) అవును పొవము, నడుము దగ్గర ని 
కాయంత కంతి యుండేది, కుడి పక్కను 

న్ను 
పొడుము కాయంత యెడమ 

(పక్క-నువాడుము కాయంత కంతియుండుట చేత రెండు పక్క లను రెండు 
పొశుముకాయలు దోష పుకొనినట్లు లోకులు (భమవడుచుండేవారు. 

దామూ... కంతి నిమ్మకాయంత కాదు. వెలగ కాయకంశు 
చెద్దదిగానుండేడి, 

గంగా... కాద'బ్బాయి; నిమ్మ కాయక ౦కు పెద్దది కాదు, వ్ 

మాత మో చూపువాసి తక్కువే యనుకోవచ్చును. 
దామో...నరిలే, సీవ్ర తిన్నగా యెవ్వ్ల్లు చాచినట్టు కన 

బడదు, 

గంగా..చరాడ లేదూ? బాగా చెప్పాను, కంతి వులారమె త్తి 
నవ్వుడు గోకిగోకి తన చేతులు నొప్పి వెట్టగా నాకు వెద్దనోళ్ళున్నవని 
నన్ను పిలిచి నాచేత గోకించుకొ నేవాడు, నే నెజగనూ ? 

దావమోాా.._చాటువాల్టు బే, శేనుమా తము గోక లేదూ ? 

ఎంతో, అనహ్యావడుచూ విధిలేక గోకపోశే చిల్లర తాడు పుచ్చు 
కొని పీసు చిల్ల కొడతాడని భయముచేత వలాగో గోశేవాడిని, 
గాం వథ్లైడు కంతి, వెలగగాయకోంెబ ఏమా తమో మాపువాసి 

"సెద్దగాని చిన్న గాదు, రెండు నిమ్మ కాయలంత కంతి యుండేది, 

గంగా ఓకే సీవావపనలు మొదటినుండి యిలా అడ్డ దిడ్డభు 

గానే యుంటాయి, అంతా ఆద్యయిత మే పాదము. యతం యే (వతి, 

దా మో....అడ్ల దిడ్ల వాదన నాడా నీడా ? ఎరగనివాడవు 

యెరగ సట్టుండకుం డా "ఇద్ద పెద్ద కోతలు కోస్తావు. సీకోతలు నాదగ్గర 

వనికి రావు, 

గంగా---మ "జే నీదగ్గర కోతలుకోన్నే వెద్ద బహుమాన 

ముస్తుందని కోస్తున్నాను, వెధవ 'పెలావన పేలకు, 
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రామా వెధవ వేలావనా? నీవే వెధవవు వదిమొట్లు. 

గంగా సీవ్ర వెధవన్నర 'వెధవవు, నోరు మాయి చెంవ 

కాయలు తినేవు, 

దామోా.. చెంవకొయలా ! ఎవడురా ౯ "శ్హ్రే వెధవ: ఎడం 

కాలు చెవూచ్చుకొని కొడతాను మళ్ళీపేలు ఆ చేలావన, 

౫ంగాకొట్ల్టక పోతే స్ (యాహ్మడవు కాను కొట్టరా, ' నిర్మా 

గద్ధపు ముండాకొడకా. 

ణా మో. (బాహ్నణా ర్థాలు చేసి వొళ్ళుకొ న్వెక్కి- ఉన్నావు, 

కొవ్వుతీస్తానురా, యినతలకురా' ! 

గంగా. నేను దొంగ సావి లిచ్చి డబ్బు నంపాదించుకొనడం 

చేదు, సిగ్గుమాలిన వెధవ. కోర్టులో నలుగురూ ఫీ ఫీ యని నీ 

"మొగము వినా దుమ్మేశా౭ెరగవూ, 

దాహమో .నే నేమి గోడలు దుమికి చెంవ కాయలు లిన లేదు, 

నదిమంది ఆ "వేళ రాతి యెవరిమోద ఉమ్మి వేశారో "తెలుస్తూనే 

యుంది, మన వరువు వతిష్టలు చేశే ఇెవ్యుకో నక్క ర లేదు, 

గంగా వి వఠువు (ప్రతిష్టలు మతము యెక్కువ మండి 

పోయినాయా మేమిటి ! సీవంశి ముకొద్దీ వస్తు స్తున్నాయి నోటమ్ముట 

మూటలు, 

చామా...ఓరీ భడవా ! వంశము జోలికి వెడకావురా (అని 

గంగా_గుద్దుతావురా తుంటరి ముండాకొడకా! (అని మరల 

దామోా...(కరచు చున్నాడు)" 

గంగా... (రాయితో వన్నూడ గొట్టుచున్నాడు.) 

(అన్వుడు వదిమందిచేరి వడిలించుచున్నారు.) 
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గంగా (వగల్చి'దు లేచి) కుక్క.ముండాకొడుకు చూడండి 

యెల్లా కరిచాడో. 
దామా__నీకన్న కుక్క_యినా నయమే, నావన్నూడ నొట్టి 

నావు. రక్త మొస్తూంది. నే చార్జీ యిస్తాను. 

గంగా---నన్ను కరిచావు, నెత్తురొస్తోంది. మనివి. కాటుకు 

మందు "లేదన్నారు. చేను చార్జీయిస్తాను, జం'బెములు 'తెంపినావు, 

నేను వెళ్ళి జంచెములు వేసివోవాలి. 

(అని నిమ్మ. మించు చున్నారు.) 

a fw 

రెండవ రంగము 

[అవ్వడు చామాదరుడు, .నదాశిన్రడు (వ వేశించు చున్నారు] 

దామో.__బఒే 'నచాకివుడూ! ఈవిమయములో సీన్ర నాకు 

ట్టి సహాయము చేయన లెను. గంగాధరుడుగాడు వాలా పొగ కెక్కి. 

యున్నాడు వాడి పొగరు మనమంతా కలిసి అణచినేయవ అను. 

నేను గంగాభరుడుమాద ఛార్జీ యిచ్చినాను గనుక నీన్ర నాతరపున 

ఫాత్మ్యుం వలుశవ లెను, నీబుణం నేనుంచుకొనను, 

సదా._...బుణాని'శేం గాని మారు సెలవిచ్చిన తరువాత మరి 

ముకలాగు చేస్తానా? గంగాధరుడుకూడా తనతీర పు సాత్యుమునకు 

కమ్మని నన్ను బాలా "'మొగమాట వెట్టుచున్నాడు, 

దానా. వాడ మొగమాటము మి శేమున్నది, 

నడా...అంత చేటు 'లేదుకాని కొంచె మున్నది, వాడి దగ్గర 

వినక వదిరూపాయలు చేబదులు పుచ్చుకొన్నాను, అడి యివ్వ లేక 

గోయినాను, - ఆ'మొగమాటముచేత నేను వాడిమాట  కడ్డుచెప్ప 
లేకుండా యున్నాను, 
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జామో.... ఇం లేకదా చచ్చునం
భాన న, నదిరూసాయ లేక 

ఇదినో ఈవదిరూసొయటు
 వట్టుకోని నెళ్ళి వాడీ మొగాన్ని Ay 

(శః ప్లీ పార వెయ్యి, 

నచా....... అమా య్యా! ఈ డబ లో నేను సేం సగానుంగు 
స్ట నీ ” 

వధవ బుణంచేత వాడు కనబడి బే భయము 'వేస్తూంజేది, ఇన్వు 

భయము లేకుండా నుంటాను, (తసలో) వెధవది. బెలివితక్కు.వ॥ 
+ 

వదిరూపాయ వే 'భొకియని ఇఫ్ఫ్పీ నాను, ఇరువది మూపొాయలని “చై 

సన్సటికి, ఈజోరుమోద పీడు పార చేజేవాజీ, ఇంతక నా నాట 

మోద ద దరద" బేవత కూర్చున్నది. సరీ యూ శీన దమీతోన్స గాయిం 

వదిరగూసొయలు సీడిదగ్గర గుం YA "ఖ్రేళ్ల వ్ (In uit 

చా'నెరా...... ను స్తీ జరుగాగిసి కునుర్పు కం దుగ నడు ఆ 

ఇంతలో ఆసొమ్ము ల వాడి 'కచ్చిశేన సీన్స వూూయింటిక్షరా? 

wn త ని వళభాుమునాా చు గగ ఎజి ఓ తయ (అసి GN సమన డు) 

చా మో (కొంఠదూరము సధ ) వమోూూంయు రంగా" 

గారున్నా రా లోవల? (అని తోసి క'నెళ్ళును.) 

రంగ ఓహో వాహమాదరయ్యగారా! దయ చెయ్యు) 
a 

ఏంపనిమాద వచ్చారు! 

జావ. గంగా తుడు నన్ను పస్యూ డని "as అననన! 

ఫ్ 

నరచినొడు, పొడీమిాదు నేతు భారీ యిుచ్చినొను. సుారు సాగారు 
“3 ర్న 

DENS 'రాచాటీి, 
co 

Ey అ / os ye 
రంగా యో "రీ? మొ యిః్న్నాపవ్పు? ? దాక రునర స గటు కో 

థు టు క్ర 
న్ m క్ల Er ల 4 
సే LED) a పా 

విచ్చి జక క దగారతేమాస్తాడంచల మిన కో పదెరూపాయలి చ్చిముఢ 
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(జెన్సరిగారికో అయిదు రూపాయిలిచ్చి మొ_త్తమునూద డాక్టరునర్జి 
ఫి క్కె-ట్టు నంపొదించినాను, “=. 

రంగా... ఇీషు మంచివని చేసినారు. అదిముంచి ఆధారము. 

అయితే నాకు ఫీజీమి యిస్తారు ? 

చదామోా.... ఒక పాతికరూపాయ లిచ్చుకుంటాను, 

రంగ (నవ్వుచు పాతికరూపాయ లిస్తావా ! పాతికరూపవా 

యలకు వచ్చేవాళ్ళు చేరు, నూరురూపాయలకు తీక్కు_.వయితే నేను 
రాను, అవతిష్టకూడాను, వగా ఒకర హాస్యము చెబు తానువిను. 

నన్ను వెట్టుకొనుటవల్ల సీకొక లాభమున్నది. మేశీటుగాలు నేనూ 

చిన్న వూజొకబళ్ళో చదువుకున్నాము, నేను పట్టిన శేనం శే ఆయన 

సాభణాహణంగా కొట్టి వేయడు, 

"జామా -_ అందుకునేగాదూ నేను మో దగ్గరకు వచ్చాను 

మరి... ఏదోవిధంగా నన్నన్నుగహించడి. వభైరూపాయ లిచ్చు 
కుంటాను, దయ 'చెయ్యండి. 

రంగా... నీవ్రునాకు ముఖ్య న్నే హితుడవు గను చెపుతూ 

న్నాను, డేబ్బదియెదురూ పాయలు ముందుగాయియ్యి. క్రీస్తు నెగ్గిలే 

తక్కిన పాతికకూపాయలు యిస్తుగాసి, 
దావమో..__చి త్రము. సదాశివుడు మనతరుపు సాత్యుమున స్తా 

నన్నాడు, వాడేం చెప్పాలండి, _నిప్యూరణంగా వీథమ్ముట చెడు 

శూం కే నన్ను పిలిచి కొట్టినాడని వాడు చెపుతొడు, అది సరి 

పోతుం చాండి, 

రంగా___సాత్య్యూని శేమి ! వాళ్ళేం చెప్పాలో పీరింగునాడు 

నరు చెపుతాను కాదు, ఇందులో యొంతవని చెయ్యాలనుకున్నా 

'వేమిటి. అడ్డ నవాళ్ళు వేసి గంగాధరుడుగాడి సాతులను బోనులో 

వట్టి గడగడ లాడిం చేస్తాను, పీడ్రి పుట్టుపూర్యోో త్తరం అం తాయెత్తు 

కొని వస్తాను, అంతవని జెయ్యాలి. 
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దా మో... పుట్టుపూరో త్తరం యొత్తవచ్చునండీ, వీడి వోకు 

వంతా కడి గయ్యాలండి కోర్టులో వెట్టి, 

రంగా..చరాస్తూ యెంతవని చేస్తామో, కాని యిందులో 

చిన్నరహాన్య మున్నది. ఈమే క్రీటుగాడు కక్కు-రితి ముండాకొడుకు, 

వాడి మొగాన్ని ఒక యేబదిరూ పాయిలు పారేస్తివా కుక్కలాగు 

వనిచేసి గంగాధరుడుగాడి కొక చుటుక తగిలిస్తాడు, 

దామూ... (ఆతృతతో) పుచ్చుకుంకే చూడండి వోన్, 

అప్పోనప్పో చేసి పారేస్తాను, మనకు కత్నే వధానం, ఏమైనా శేసు 

నెగ్గాలి. ఖై డాతుందా వెధవకు ? 

రంగా ఖై దాతుం దాంటా చేమీటి. డంకామిద డెబ్బకొ”ట్టి 

మరీ బొతుంది. వాడిని బుజ్జగొరిగించి సెంట్రలు జెయిలుకు వంపీం 

చకపోతే అవ్వుడను. 
జామో--(నంతోషముతో) _ 'మే|శ్రీటుగారి దగ్గరకు యెవరి 

ద్యారా వెళ్ళాలి శి 

రంగా-.ఎవరి ద్యారా అక్కరలేదు, నేనే పట్టుకొని వెళ్ళి 

యిస్తాను, | 

దామోా....నకే యికనేమి, నేను సాయంత్రం సామ్మువట్టు 

కొనివచ్చి మోకిస్తాను, ఎల్లుండి హీరింగు, ఈర్మాతియ మాట్లాడండి, 

(అందరు నివ్క-మించుచున్నారు.) 

rf 

మూడవరంగము 

[అవ్వడు గంగాధరుడు, నారాయణవ్వు (వచేశించుచున్నారు.] 

గంగా... ఒరే, నారాయణవ్చ! ఈవిషయములో నీవు సహో 

యము "చేయకపోతే యిక నేగంగా వ వేశము కావలసిన బే, తేల్చినా 

ముం చనా. సీతోవున్నది నాన్యవహారము, దామోాదరుడుగొడి 
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పొగ రణచకపోతే యికమన (బతుశందుకు, గుడ్జిగవ్య నె_త్తిమోద 

ఎడి తె గుడ్డిగవ్య చెయ్యని చెధవకొంత పాగరా? కనకయ్యవంతులు 

కంతిమా కెత్తి నాతో పోట్లాడి నన్ను కొడతాడా, 

నాళా_కొట్టడమే | ఎంతమాట, చెడి (బతికిన ముండా 

కొడుకు మొదటనుంచి, నడిమం[తపుసిరి నరముమోద పుండో 

యన్నారు పెద్దలు, ఈనాటికి నాలుగు వేళ్ణూ లోవలికి పోతున్నాయి 

గనుక వాడికి కల తిరిగింది, మూ శెలచేమిటి,  వమి చెయ్యమం టే 

అడే చేస్తాను, 

. గంగా._వాడు నన్ను కొట్టిన నంగతి నీవు ఎరుగుదువ్రుకదా, 

పీన నా తరపున సాత్యుము పలకాలి, ఛార్జీ యిదివటేే యిచ్చి 

చేశాను, సాశుల జాబితాలో సీ'కే వేరిదివర కే చేశేశాను, 

నారా. నాతో ఇపెవ్చకుండా యెందుకు వేశావు, దేనా 

రోజున వూళ్ళోనే" లేనే? 

గంగా...ఊోళ్ళో ఉండేచేమిటోయి,  వకూత కుయ్యమంకే 

ఆకూత కుయ్యవలసిన బేగాని రండోజోలి నీకెందుకు ? 

. నారా__ఆలాంటి వాక్నేగాని హీరింగునాటికి వూళ్ళో 
ఉంటానో ఉండనో సందేహం, తేవ్పకుండా జల్లి సీమ. వెళ్ళన లేను, 

అక్కడ దానరి వీరాస్వామి భాగోతం చేస్తూన్నాడు, నీను కృ 

“వేషం. . వెయ్యన లెను, అక్కడ: నాల్లు కీర్తనలు చేయిస్తాడు, నాల్లు 

వరాల సొమ్ము నాకు దొడుకతుంది, ఈ తెల్ల వారగట్ల బయలు టేకి 

గంగా..పీరీ వెట్లిముండాకొడుశా | |e ఛాగోతంకన్న యా 

భాగోతం 7 చాగానడు స్తుంది, ఆనాల్లు వరాలసొమ్ము చేను నీకుయి న్య 

లేనా? యిదివజుకు యివ్వ లేదా | ఎవ్పటికవ్వుడే వరగడుపా, 

నారొఒ_నుజచిపో లేదండి, వదో కఠున్సృకాలంకదా, 

మేకతో గడవక చాలా వేగిపోతున్నా నండి, 
ఉట 
౧0౧ 
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గంగాజ. ఆ నాలుగు వరాలు నేను యిస్తాను తే, వుండిపో, 

నారా___ చిత్తం, ఆవేళ యేమి జరిగిందో సాయంకాలము 

నాతో చెప్పి తే చేను అతికి మేలా చెప్పాలో ఆలా చెబుతాను, 

గంగా.న చే సీశ్రయింటికి వెళ్ళి సాయంకాలము వూయింటికి 

శా, నేను పీ పృడరుగారి యింటికి “వెళ్ళివస్తాను, 

(అని కొంతదూరము నడచి) 
పావన శావుగారు యింట్లావున్నారా ? 

(అని లోవలికి వెళ్ళుచున్నాడు.) 

బాొము.._అదిగొ గంగాధరుడుగారా దయ చెయ్యండి, పరి 

విశేషములు, మోకు దాసూదరుడుకో యామ థ్య తాతా మనుమడు 

వరున జరిగిం చేమిటి ? 

గంగా==ఆ జరిగినమాట నిజమేనండి, కనకయ్య వంత్తులు 

గారి కంతిని గుణించి వాడునాతో "ెబ్బలాడినాడు: 

వామ_ (నవ్వి) యిచేమి వివ రీకమయ్యా, కసకోయ్యనంతులు 

కంతి యంతని మాట వట్టింపులు పట్టుకొని చార్జీలు యిచ్చు 

కున్నారా ? నలుగురు నవం రూ, 

గంగా. సరి నవ్వదాని-కేగాని ఎవళ్ళ పిచ్చలు వాళ్ళశే 

యున్నవి, మిరు నా తరపున ప్లీడరుగ రావాలి, నేనప్పుడే చార్జీ 

యిచ్చి వేసినాను, 

పాము..._న్లీ డరుగా రావడాని శీమిగాని, a సాలో (బ్రహ్మ 

డేను డున్నాడు, “కబ్బుయి సే శే వస్తాను, డబ్బి శ్రే రాశేమి, మోనంటే 

"తెలివి తక్కువ వాళ్ళు యాలొంటి 5 అవకతవక వట్టింపులు పెట్టుకొని 

పోట్లాడుకోక పోతే మేము (బతికేది యేలాగు. ఒక మహాను 

భావుడు చిల్లి ఇంబులో 'భాగంనిమి_త్హం అన్న గారితోపోట్లాడి వెయ్యి 

రూపాయిలు వ్యాజ్యాల' నిమ_త్తం తతగుల బెడళతాడు : మరియొక 

బుద్ధిమంతుడు. బోడిగోడల నిమిత్తం బూతులాడి మదూడుకోర్టులు 

తిరదుగును, మోనంటి వాళ్ళుంకే మాకు రూపాయల నంట. మారు 

రొండునందల రూపాయలివ్యండి నాకు, 
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గంగ= ఏమిటండి బ్రంతఘోరకలి, ఈచిన్న చార్జీకి "చెండు 

వందలా? నుబ్బారానుగారు రు 50 లకు వస్తారు, 

పామ... సుబ్బారావుగారు ఏబై కిరోనడమేమీ! వడ నాభ 

రావుగారు పాతికశే వస్తారు మరొకరు వదిరూపాయలశే వస్తారు. 

ఊామోాదరుడుకి తప్పకుండా శిత వడాలంజే శెండువందలిచ్చి నన్ను 

తీసుకొని వెళ్ళు, 

గంగ__దినికి ిషవడుతుం దాండి జున్నానా వడుతుం దా? . 

బామ నీకు వడడం 'సేచాదనలోన్టుంది. శిశు వడుతుందీ 

అంయే శిక్షువడి మావీస్తుంది, అందరు వాది స్టే వడుతుందీ! దాని 

యిగువుతు. 'నేను చేస్తాను, తమాపా చూస్తు గాని, 

గంగ. ఏమి యిగముతు చేస్తారో శేలవివ్యండి ఎంతసొమ్ము 

యినా 'ఖప్బ చేస్తాను. వాడికి శిచయవడడ మే నాకు కావలసినది, 

వామ.._వకా_లనామా యియ్యవయ్యా! తర్వాత చెప్తాను 
నంగతి, 

గరగ--నావమాణంగా మో శేవకాల్తానామా యిస్తాను, ఆ 

యిగమతు చెప్పండి సంతోపి.సాను, 

వామ. శిక్ష నులో వ్రుందయ్యా, వాడు నన్ను చంవవ లెనసి 

(వయతల్నించినట్లు శెక్షను మార్చివేస్తాను. గా శెండోమార్లం 

మేజస్ట్రీ )టు వారికి కొంత మేత వేస్తినా అన్ని కార్యములు సవ్షయి 

అనుతాయి, 

గంగ __పుచ్చుకుంటా రాండి మేజస్టీ )టుగారు? అయి తేయంత 

యివ్వాలి? 

వామ... ఎం లేమిటి కెండువందలకు తక్కువ పుచ్చుకోడు, 

వీదో కల్ల బొల్లిమాటలల్లి వాడికి శికు'వెయ్యాలిమరి, 

గంగ. నశే మీరు నూరురూపాయిలు పీజు పుచ్చుకోడానికి 

అంగీకరించండి, సాయంకాలం మిాఫీజు మేజస్ట్రీ )టుగారి ముడుపు 
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కూడా వట్టుకువస్తాను, అయితే 'యెవరిద్యారా యివ్వాలి య్యా 

లంచము ? 

వామ... ఒకరిద్యా రా ఎందుకయ్యా | మేజస్టీ )టు నను 

ఒక కు వొఖవారం, కాసులపొట్లంకట్టి చేతిలోవెడుతాను, కాని నా 

ఫీజు చాలదు, ఇందులో ఎంతవని చయ్యాలనుకొన్నా వు, 

గంగ గిలి స్టే యింకో యాబై రూపాయి లిస్తాను లెండి, 

వామ...అయి తే సీతర పు సాత్యం బలంగావుందా? ఎవరెవరు 

గంగ. సాక్యాని కేమి, నారాయణవ్పగా డొకడు, సుంద 
రవ్చ నొకడిని చేశాను, ఇద్దరు చాలరూ? 

వామ .. నే, వాళ్ళీద్దవ దిట్టమైనవా శ్ళే, నరి యిక నువ్వు 

వెళ్ళి రాత్రి సొమ్ము తీసుకురా, 
గంగని సని చెయ్యాలిమరి, ' శెలవ్రపుచ్చుకుంటాను. 

(అని వళ్ళుచున్నాడు) 

వామ....(తనలో) ఈరోజు లేచిన వేళమంచిది, రెండువందల 

రూపాయిలు లాభము, కొంవసిమి త్తం 'బాకీవున్న అరై యీభబెబ్బతో | 

తీరిపోతుంది, నందరూపాయిలు నాఫీజు మేజస్టీ )టుగారికి యిస్తానన్న 

'శెండువందల్లో వందరూసాయిలు నేను పుచ్చుకుని వండ మేజస్టీ టు 

గారికిస్తాను. ఇలాంటి వేచీకోర్లు నలుగురుండి యీ 'మేజస్టీ )టుగారు 

యింకో "ఆం జేళ్లుంచే చాలక నాలుగువందలచోవమున సంపాదించ 

గలము, ఇంతకీ అదృష్ట మేలాగుందో "తెలియదు నరి కచేర్తీవేళ 
అయింది స్నానంచేస్తాను ((ప్రకాశముగా) గుమాస్తాగారు, మీరు 

యింటికి వెళ్ళి విందలక జే భోజనము చేసిరండి, 

గుమాస్తా - చి త్తం పొద్ద్యూుం చి ఓక పార్టీ అయినా రాలే 

దండి. డస్కు-దగ్గర కనిక పాట్లు కడుతూ కూర్చున్నాను, నడుము 

నొప్పీ వెట్టుచున్నది. శెలవు : పుచ్చుకొని వెడుతాను, 

(అని వెళ్లుదురు) 

నాటు వీలు 
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(మేజస్టీ )టుగారు, రంగా రావు (వ వేశించు చున్నారు. ] | | 

మేజ___రంగారావుగారు! ఏమి రాతి దయ చేశారు మాశే 

మైనా శుభవ_ర్హమానం అెచ్చినారా యేమిటి 1 

రంగా.._తమ దయన్రంకు శుభముల శేమి లోవం, 

మేజ___ఏమిటి వశేపూలు శేల నియ్యండి ? మనకిచే కొత్త 

కాదుకదా! మనం పూర్ణనరి చయుల మే కదా? 

రంగా...నునవిచేసా, దామోదరుడు గంగాధరుడు తగవు 

లాడుకొని ఒకరి నొకరు కొట్టుకున్నారు, ఒకడు రాయి పుచ్చుకొని 

రెండవ'వాడి వన్నూడగొట్టినాడట. ఇంకొకడు కజచినాడట, ఇద్దరు 

డాక్టరు నర్జిఫికెట్టులు పుచ్చుకొని వరోచ్చార్టీ పార వేశినారు,. తగాడా 

స్వభావం మిక్కిలి విచిత్రమైనది, 

మేజ_._త గాదా స్వభావాని శేమి 'లేస్తురూ! కాకి తాలుచూ శే 

స్యభావ మే 'తకేలుస్తుంది. ముందు తవు రోచ్చినవని చెవ్వాదురూ, 

రంగా___నాకు దామోాదరును వకాల్తనామూ యిచ్చినాడుః 

కీను ఎల్లుండి ఫీరింగు, అందుచేత తముదర్శనం నిమి త్తంవచ్చినాను, 

మేజ..._ చల్ల కువచ్చి ముంతే దాచడం ఎందుకు భయం లేదు, 

చెప్పి వెయ్యండి, 

రంగా... దామోదరుడు _ వాలా "వెద్దమనిషి.. పీల్లలు కల 

వాడు, వాణ్ణి అక్రమంగా గంగాధరుడు కొట్టినాడు. అందుచేత గంగా 

ధరుడుని తమెల్లాగానా శిఖ్సీంచి న్యాయం దయ చెయ్యాలి, (అని 

చెయ్యిపట్టుకుని ఒక పొట్లం చేతిలో పెట్టుచున్నాడు.) 
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మేజ.... దాని కేనిఆెండి (అని పొట్లం విప్పిమాచి) వడు పెద్ద 

కాసులు తెచ్చారా! ఇందులో శెండువందల రూపాయిలకు తక్కువ 

పుచ్చుకోవడం నాకు యిష్టం లేదు. (వతముచెడ్డా ఫలం దక్కాలి, 

గడ్డితిన్నా కాని క డుపునిండాలి, నాది కుటుంబం వెద్దది జీతంచాలదు. 

అందుచేత వదో కోంత కకర్కూ- ర్వి వడుచున్నాను, అచేనా మాడు 

"తెచ్చి యిచ్చినవ్వుజే కాని మరొక చోట చెయ్యి వాచటం లేదు. 

నామనవి విని తక్కిన సామ్ముకూడా 'తెప్పించండి, 

రంగా-_-వాడు బీదవాడు, ఆశే యిచ్చుకో లేడు, బ్రక్క_డకే 

గుడ్డు మోదకివచ్చినాయి. ఏదో కకువచ్చిందికదా యని యింతీవణకు 

దెలేడు కాని సామర్థ్యంవట్టి కాదు, తమ నేలాగోలాగు అన్నుగహిం 

ఇవాలి ఏదో చం మ్రిడికో నూలుపోగన్నారు, 

మేజ_.ఏం అన్ముగహిం చడం. వెధవది డబ్బు తిన్నానని 

'జదన్న్నూ చూస్తే ఏమిలేక పోవడమున్నూ. 

రంగా __అల్లాగాదు. ఈశేసు రాలేదనుకోండి మోరీ కేసులో 
పుచ్చుకో లేదనుకోండి. 

'మేజ___అనుకుంకే అన్నీ అనుకోవచ్చు ననే మిోారేదో 

విధంగా తెచ్చేరుగనుక' పుచ్చుకుంటాను, తిరిగి యిచ్చి'వేసినట్లయి తే 

మారు. చిన్నబోతారు. మోరు చిన్న పోవడం నాఅభి ప్రాయం కాదు, 

రంగా_చి త్తం మనమిద్దరం చిన న్నవ్వూడొక క్షా కానులో చదువు 

కున్నాం గనుక మిరీఅఖిమానరి ఉంచినారు తవు లొచ్చి నవ్చటి 

నుంచి సాకింత "అనుకూలముగా జరుగుతోంది, 

'మేజ_..మో'రెల్లాగో చాగువడడం నాకు కావలళింది, మిరు 
బాగుంకు మేము బాగున్న మే, 

ఈఠగా చి తం అలాటి 'అన్ను౫గ'హాం ఉంచవలసిందనే, వక 

జను "నెలవు తీనుకుంటా, (అని వెళ్ళుచున్నాడు.) ' 

'మేజ.....(లోవలికి వెళ్ళి) చం 'జేస్తూన్నావు ఇల్లారా! నీవు 

(వణ శు క బారంపూజ చేనుకుంటాచా + 
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భార్య --(వ వేశించి) పూజవేసుకోశేమి.! కాసు. యిస్తేనరి 

పూజ వేసుకుంటా, 

మేజ_._ ఇదిగో ఒక కాసుగాదు, వడుకాసులివిగనో (ఏడుశాసు 

లిచ్చు చున్నాడు) ఏడుసంఖ్య వనికి రాదా వీమిటి?ఒక కాసుయిల్లాయియ్యి 

భార్య---డబ్బు విషయంలో ఏడునంఖ్య వనికినస్తుంది, మరో 

డాల్లో వసికిరాదు, 

'మేజ__ ఆడవాళ్ళకు డబ్బుదగ్గర నగలదగ్గర చాదస్తాలు కేవ 

భార్య---ఉండండి, ఎవరో పిలుస్తున్నారు మిమ్ముల్ని 

- _. మేజ....ఎవవపాడు ? (అని సావడిలోకివచ్చి) ఓహోహో 

వామనరావుగారా, ఊరక రారు మహాత్ములు. ఏమిఇల్లాదయ చే కారు, 

+. వామన శాను...(|వ వేశించి) ఊక౭శేచే మూూదర్శనం చేయ 

డానికి సాను (అని కూర్చుండును) 

'మేజ + . (కూర్చుండి) వమిటి ఏచేపాలు, వలాగుంది తమ 

(పాక్పీను ? శాగుండా |! 

వాను... పొక్సీ సుకేమిటి, ఏదో రేటు వెడుతూంది, అంత. 

నంచులు కట్టివ వడేయ్యటం లేదు, నిత్య కు త్యానికి లోపము లేదు, ఎవ 

శేనా “తెలివితక్కువ వాళ్ళు. లోకంలో వుంకే మా వని బాగా 

వుంటుంది, కనక య్యవంతులు కంతి 'ఇెద్దదా చిన్నదా ఆని దామా 

దరుడు గంగాధరుడు ెబ్బలాడుకుని చార్జీ లిచ్చుకున్నారు గంగా 

ధరుడుగొడు నాకు వకాల్తానామా యిచ్చినాడు, పదో నూరు రూపొ 

యిలు ఫీజు గుంజుకున్నాను. నెల్లాళ్ళదచా కా తిండికి భయం జేరు; 

మేజ-_ఛేషు బాగావుంది, మోాకొక్క-శేసులో నా నెలజీతం 

వచ్చినది, అదృస్ట్రవంచులయ్యా మోరు, ... 

వామటటామిోా అను గహాంవుంకేనే మా అధ్భప్థం శోభిస్తుంది 

లేకపోతే గుడ్డిగవ్వకు పనికిరాదు, మీరు మాశాఖ వారు మాబంధున్న 

లవుట చేత నాకు మ్మాపాణ వోకట వచ్చింది, 
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“మేజ-__..ఇ దేమి చిత్రం, మో కావ లేమిటి ? 
జాలి 

వాను (పతివాళ్ళు మా దగరకువచ్చి మేజీ )టుగారు మూ 
. 

౧ ల 

బంధువులుక దా, మా విషయమై మారు కొంత శిఫారసు చేస్తుమా 

అంటారు, చేస్తే మోకు కోవమునస్తుంది, ఇయ్యకపో తే వాళ్ళకు 

కోవము వస్తుంది. 

మేజ....క్పప్పుజెవరు మిమ్ముల్ని అలాగు "బాధ పెట్టేది z 

వామ... ఎవరై శే వంకెండి, పేరెందుకు, 

మేజ....భయం లేదు, చెన్పండిసర వా లేదు, ర హన్యకృత్యంలో 

అనుకున్నవి బయలు ఇడతానా ఏమిటి ? 

చావు---నరి సరి, ఎంతమాట తమరు బయలు వెడ తారా! ఈ 

గంగాధరుడుగా శే తమతో ఒకసారి మనవి చెయ్యమని నన్ను బల 

వంత "వెట్టుచున్నాడు, ' ' 
రలు 

శ్రే ళీ నాం? ~ wa | రీ 

మేజ_శీఫారను చెయ్యడ చికేసొ ల్రిపుడ చ్చారు మేజ్య్య టు 

గారు ఊరికే శిఫారను వింటారా అని చెవ్పండి వాడితోటి, 

వామ... ఊరి కే వినమని. నేనుచూ తం మనవి చేస్తానా ? 

'మేజ.వట్టిసిఫారసు కాకపోతే మేము వింటాము, 

_ _ చామ--టొరిశే గాదండి యధాశ_క్టిగా మంత్రపువ్పంతోనే. 

'జీవతారాధన చెయ్యన'లెనని వున్నది, జేవుడై నా మంత పువ్చంతో 

వ్రుంశునేగాని వరం యివ్యడు, 

మేజ =. మనసులో వున్నది చె స్పేయండి |! భయం లేదు, ' 

వామ. క శతవనూనం' మట్టుకు వాడు నొ చేతికిచ్చి నాడు. 

తమ. రను గహించి' వాడిశేసు -నెగ్గించి దామూదరుడు పొగ రణిగిం 

చాలి, నేను వట్టిన శీసులు నాలుగైదు నెగ్గిం చేరంకే యిక నాకు 

పారీ లు వసారు, a : 
a) అలి 
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'మేజ._....శతమూానంతోగాదండి. రండు శతమానములతో 

కాని కాదు, అనలుపుచ్చుకోవడ'మే పొడువని, సపుచ్చుకున్నవూడు 

పూర్తిగా పుచ్చుకోవాలి, 

వామవు....-పూ స్టెక్క-డికి, శీను చిన్నది "జెబ్బలాట శేను. 

మేజ... ఏ చిన్న కేనై సొ చేతులారా అన్యాయం చెయ్యాలా! 

అవతల వాడికేదో. చురక తగిలింణాలా? ఆగాలి యీగాలి పోగు 

చేసి వాడు నేరస్థుడని వది దొంగశారణాలు [వాయాలా? 

వామ_నిజమే (శ్రమ చాలానే వుంది, వాడినేదో అనుగ 

హించి దీనితో నంతోవ వడాలి మరో శేనులో దీనికంశు అధికంగా 

యిచ్చి తమరిని నంతోవ వెడతాను, 

మేజ..మోరు నాకు ముఖ్య బంధుపులు. నమాన శాఖవారు . 

అగుటచేత మారు బలవంత వెడిటే 'నేను పుచ్చుకోవలసి వచ్చింది 

కాని లేకపోతే పుచ్చుకొనలసిన వనిగాదు, ఇదివర కెవ్వుడు చెయ్యి 

వాచిన వాడను. గాను, వెధవది యీమధ్య మా కుట్చ వాడి చదువు 

చెన్నవట్టణంళో చదువుకోడం. డానికి ఖర్చుచేత ఏదో కొంచం 

'మెత్తప ర్హాను, నర్కాారు. జీతం తింటూ యీవని చెయ్యటం నా 

శింతో సిగుగా వుంది, 
౧ ల 

వామ---నిజిమేనండి, బి, ఏ, వి, ఎల్, ప్యాసుఅయి వెధ 

వది లంచా లిప్పించడం నాను మాత్రం ఏం వతిష్థ, పొట్ల జరగక థ్ ల 
వదో యీలా చేస్తున్నాము, వెధ వదని నాకమూ త్రం "తెలియదూ: 

మేజ నిజమే శలవు పుచ్చుకుంటా, (వొద్దుపోయింది.మోరు 

కూడా వెళ్ళండి, 

So sere క క్ వ వామ..చి త్తం 'వెళ్ళుచున్నాను (అని మేజ్బ్రాటు చేతికి 

నూరు రూపాయిల పొట్టంయిచ్చి వెళ్ళును) 

'మేజ (లోపలికి వెళ్ళి) ఏం జేస్తూన్నావు! నద్రపోతూన్నావు! 

అవ్వుడే నిద ఇదుగో ఈ నూరు రూపాయలు బీరువాలో పెట్టు, 
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భార్య. ఇ చేమిటి ఫిర్యాది ముద్దాయి లిద్దరిదగ్గర పుచ్చు 

కున్నా రా ఏమిటి కొంవతవ్వి? 

మేజ_..ఊ నీకేమి తెలుసు? రూపాయిలుతీస్తూ పుచ్చుకో 

వడం యిద్దకిదగ్గర తీసుకున్నాను, దీనిలోవలా తీర్చ చెపుతానో అచే 

చత్రం చూద్దుగాని, 

భార్య. ఒకడిదగ్గరనుంచిలం చము పుచ్చుకుం శేనే అపాయం 

వుంది, రెండోవాడు కోపం చేత వైయధి కార్లకు తెలియజేయవచ్చు, 

ఇద్దరిదగ్గ ర తీసుకుం కే ఎవ్వడూ చెయ్యడు, 

'మేజ __ చెండు పార్టీ లదగ్గరి తీసికొం పేనే గడుసునాడి లతుణం 

దాచు. వద, నిదవస్తూవుంది, వడుకుంటాను, 

అలాల బడా 

పయిదవర౦గము 

(మేజస్టీ టు, రంగారావు, చామన రావు, దా మోదరయ్య, 

గంగాధరుడు (వ వేశించుచున్నాదు.] 

- మేజళక్కాడికి సామ్యఫిచారణ అయిపోయినది, ఫ్లీడర్లి 

ద్దరు చేయవలసిన వాదములుకూడ . చేసివేశినారు. కేసు సమా ప్ప 

మయిపోయినది, 

రంగాటతీస్పెవ్చుడు శెలపిస్తారు? 

మేజ...._ శేపు చెప్తాను తీర్పు, 

దామా..(రహసన్యముగా రంగారావు ఇవులో) తీచ్చేమి 

చేస్తాడని మో అభి పాయమండీ! 

రంగా_(ర హన్యముగా) ఏం చేస్తాడంటా వేమిటి, వాడికి 

చుణుక తగిలిస్తాడు చూస్తూవుండు, 
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వామ... రేపు మేవుంతా రామాండి, 

మేజ--మో యిష్ట మై తే రండి, ఇందుకై తే రానక్క_ర లేదు, 

గంగా (వామన రావు చెవులో) మనతర పుతీర్పన్రతుం దాండి, 

వామ. (మెల్ల గా) నంచేహా'మేమిటయ్యా వాడు జెయిల్లో 

వడి మట్టితట్టలు మోస్తాడు, చూస్తూడండు. - కేసు మెంత ఫగడ్చం 
దిగా నడిమేనని సీయభి పాయం ! చూడు బేవిముంజాకొడుకులాగ 

దా మోధరుండు యొల్లా చూస్తూన్నాడో చూడు వాడికర్భం కాలింది, 
చూడు, క త్తివాకేసినా మొగాన్ని నెత్తురు లేదు. . 

దామో (రంగారావుతో మెల్ల గా) ఏమిటండి! వామన రాను 

గారున్నూ గంగాథరుడున్నూ గున గునలాడుతూఖులాసాగావున్నారు, 

వామ (మెల్లగా) వడవ లేక నవ్వుతూన్నారడు, 'రేపుముధ్యా 

హ్నం తెలుస్తుంది వీడివస,, అ్మ్యగహోర్యన వేశం చేయిస్తాను వీణ్ణి, 

'మేజ-__. బంధటోతు | దుమ్ములపిల్లి కేసు పిల్వవోయి, 

ప్లీ డర్లు___. మేము శలనుపుచ్చుకుంటామండి, 

(అని నిష్క- మింతురు,) 

న ర 

ఆరవర౦0గము 

[రంగా రావు, దామోదరుడు (వ్రవేళించు చున్నారు, ] 

రంగా వమయో్యూయి తీర్పు చె'ప్పుడా? 

దామో..._(వివారముతో) వమితీర్చయ్యా పీడమ్మకడుపు 

కాలా కేసు తగ లేసి వదలి పెట్టాడు, 

రంగా._వమి వం జేసేదేమిటి ? 

దాసా ఏమి జేసేడని చెప్పను శూబరా | మాయిద్దరికి "చెరి 

అయిదు రూపాయలు జుర్మానా వేశాడు, 



86 | [వపహాననము లు 

రంగా._సీకుకూడ వేశాడా జుర్భానా, వంఆశ్చర్యం. బాడీని 

తప్పకుండా ఖై దులోకివంపిస్తాడని, పిబిషయ ము బాగా రాస్ నిన్ను 

వదలిషిశైస్తాడని అనుకున్నాను, ఇంతవివకీతంగా చేశేడేమిరే. డబ్బు 

చ్చుక్కూ-జా యింత (దోహం చేశేడేమిటి, ధీ, ఛీ, ఛీ బొత్తిగా 

వీతి'లేదు, 

దామోా._ర్లంతే అన్యాయ మెక్క- డ చూడ లేదండి, జూ దబ్బున 

"వేసిన వాడు మనదగ్గర సా మ్మైం దుకు పుచ్చుకోవాలి ? విశ్వాన భూూతుక 

ముండాకొడుకండి ఏడు 'లంచగొండివాళ్ళకి నికుంటుంచా * ఆయితే 

యింతకుసామ్ము వాడికిముటిండా ? సొమ్ము మాడివేలలోన కై -కు'రా ! 
ళు ళం 

రంగా.నరినరి, వడుకానులు తీసుకు వెళ్లి పొట్లంక క్లి్తై వాడి 

చేతిలో జెశ్టైనయ్యా ఇదొకటికూడానా ? 

దామోా... మో మాటలు నేనమృ్మన యాం బాబు. వ్ డరు 
(5 య ౧౧ 

"మెరావణులు, డబ్బు ముూటియుంకు నాకు యిలా జుర్మానా వేస్తాడా 
a. 6 | య ఎలి 

యేమిటి ? వాడికివిచ్చా యేమిటి, 

రంగా_నే (వమాణంచేసి చెబు తానయ్యా సొమ్ము నివట్టుకః 

“వెళి యిచ్చాను, | 
౧0౧ 

చా నెరాొ 

అయిం చేమిటో అయిపోయింది, నేను నోరు మూసుకు కూర్చుంటాను, 

న్యాపాలుద్ధము ఇంతకన్న నేననుకోవలసిన చేమ లేదు, 

రంగా నేను చెవ్నవలసిన దేముంది, ఇది నమ్ముకో తముమిోాద 

'వమాణాలు గిమూణాలు సాకు జాం తొనే, 
| య్ 

| "విళ్ళవలసినదిగాని యింసోకటికాదు, లంచముయిప్పించడమ నే సస 

వనికి వొడబడినందుకు నాకు శొస్తి కశావలసినం బే, 

ఊామో....-మోాకుకాదు, నాకయింది శౌ స్త్రి, (పాయశ్స _త్పము, 

(అనిపోవుచున్నా ౭కు.) 
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[వామన రావు గంగాధరుడు (వ వేశించుచున్నారు] 

గంగాధరడుకుగారు! ఈమాయయేమిటో నాకు తెలి 
యకుండా వున్నది. మేజస్టీ)టు మోకు రు 5 లు దామోదవడుకు 
రుక్ లు జున్నానా 'వేశినాడట, 

'వొమ. 

గంగ.--అ యో నాఖర్భం కాలొ, ఆ ముంజడాకొడుకుని 

రు5 లుతో వదలివేయడం కాకుండా నాకురు కలు జుర్నానా 

వేశాడా, ఎక్క_జేనా వుండదా, అయిన కాడికి ఈ 800 లు మింగి 

సాకొంవ తీస్తాడా? ' 

వామ... శేక తెయ్యకయ్యా శఇాబు, అల పైర్ చెయ్యకు. చెవు 

కుంకే తంటా, 

గంగా-అల్లరి చేస్తానా మరీఅల్లరి చేస్తానా, ఇంత దోహవూా 

ఈనవూళ్ళో యీ'మేజసీ స్రీ 9బుగాడిని వకీయేకి వలి'నెదుతా నుండండి, 

వామ. అ్మవదిష్ట, ఒసిగా మనము చిక్కు_లలో వడడం 

కూడా వస్తుంది. నోరుమూసుకో, 

గంగాకొంవ తాకట్టు పట్టి శెండువందలు తీసుకువచి చ్చి 

ప్డి యెదాన్ని వోశానయ్యా సెబుి నాశ డుపు రవులుకుపోతూంది, 

బామ... రా తీ నే వెళ్ళి మేజస్టీ )టుగారిని కనుకొ_సొగాని 

నా వరువుకూడా తీసి నెయ్యకు, 

(అని నిష్క- )మిస్తూన్నా డు) 

wm Sf oman 

ఎసి మీదవరంగను 

(మేజస్టీ )టుగారి యిలు మేజసీ టు, వామనరావు, 
౬ య (A) 

(వవేశించుచున్నా రు] 

వామ... తమరీలాగున వేసినందుకు గంగాధరుడు చాలా 

'యీడుస్తూన్నా డు, 
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'మేజ__గంగాధరుడుమిాద నేరం చాలా రుజువైనది, వాడికి 

ఖైదు 'వెయ్యవలసీనది, ఈలంచ మివ్యబట్టి ఈక్ లు జుర్మానా వేసి 

వాడివరువు - కాపొడినాను, 

వామ.__డా మోదరుడుకు శిత్స వెయ్య లే దేమి ? 

మేజ_.. వాడిమో'బేవి. రుజువుకా లేదు, అయినప్పటికి యీ 

మొహహోటంచేతనే రు 5 లు చురుకు తగిలించినాను, 

వామ... ఏమైనా వాడు చాలా యేడుస్తూన్నాడు పావ 

మేజ .... వడి స్టే నేనేమి చెయ్యను, 

[అవ్పుడు రంగారావు గారు [వ వేశించుచు న్నారు] 

వామ ... నేను శలవుపుచ్చుకుంటాను, (అని 'వెళ్లును) 

రింగా-వవుండి చదామోదరుడుకు కూడా రుశీ లు జుర్మానా 

వేశి చెగా గంగాధరుడుని చులాగ్గా వదలి "వేశారు? 

మేజ ...దామోాదరుడిమిద  శేసు బాగా ముకర్షమాగా 

రుజువై నది, వాడికి ఖైదు చెయ్యకుండా రు శీ లుతో వదలి వేశాను: 

గంగాధరుడు మొద కేసు రుజున్రకా లేదు, అయినప్పటికి వీడు యేడ్చి 

పో తొడని వాడికకూడా చురక వేనినాను, 

రంగా_డబ్బుపోయి జుర్మానావడిందని వాడు యేడుస్తు 

న్నాడు, 

'మేజ-...వడవనియ్యిండి "వధవలని, కనకయ్యవంతులు కంతి 

చెద్దడా చిన్నదా అని పోట్లాడుకుని కోర్టు కెక్కి న వెధవలు యేడన 
ణ్ 

రంగా చి త్తం నేశలను పుచ్చుకుంటాను, 

మేజ_..మంచిది, ' 

రంగా_( వెళ్లును) 

మేజ.. వం జేస్తూన్నావు విన్నావా శేను చమత్కారం? ' 

సలసించే. ఇప్పటికైనా బుద్ధిన సె మంచిది, 
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భార్య..మో చమత్కార మంతా నే గోడ నక్కనుంచి 

వింటూన్నాను, ఉభయులదగ్గర పుచ్చుకున్నందుకు, ఉభయులకు బరువు 

లేకుండా ఉభ యులకు వాత బెట్టునట్లుగా తీర్పు జేసినారు. మో టక్కరి 

తనం జాగాన్సుంది, ఎంత టక్కారితనం వున్నా ఎవ్వుశో అవ్వుడు 

గోతుణో వడక మానరు, 

మేజ__వడ్డవ్వుడు మూతాములెద్దు, ఈ టక్కరితనం. లేశ 

పోతే ఏకు కంచులు కానులు వేరు యేలావస్తాయి ? జీతం భోజనానిశే 

* నరిగచా, వదవద భోజనమునకు వేళ అయింది, 

(అని వెళ్ళుదురు.) 

ఈ న 
శ | 

భే అ౦డనుస౦కల్పము, 

మహాజనులారా ! సోవల్, రిలిజియస్రిపొరము లెల్ల యెడ 
లను న్యాపించు చుండు నిక్కాలంబున సైతము తమకింక పట్లు వద 

లని పూర్వాచారవరాయణ జోతియ కర్భిష్టు లనేకులు కలరు, అట్టి 

వాడు కార్యావనరములలో రాజభానియగు లండను నగరమున ax 

వలసి వచ్చెనేని. కర భూమి కాకుండుట చే వెళ్ళక మానుచున్నామని 

యందురు, వారి కా నంశయ మక్క-ర లేదు, లండనుకు వెళ్ళినను 

అక్కడ 'ఢేమ్సున దియందు స్నాన మాచరించు-వో వఠించదగు 

నంకేల్సు మో (క్రింద బీవరించితిమి, 

ఆచమనము_...లండన్ వేస్వాహా ల జూళ నేస్వాహా-కె VE 

వేస్వాహో-ఇంగ్ల ండ్ -స్మా_ట్లండ్ - వర్ల డ్ తృల్కె స్తోర్వ రేణ్యం - 

జుహోవా చే వశ్యదీమహ* - ధీయోయోనః (ప చోదయాత్ - మామ 
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ఉపాత్త ధనవ్యయ ద్యారా-కాంటే నెంటల్ టూర్, ఆ నంప్రా_వ్య్యర్థం- 

సమ్యగ థిశ్సీ తాంగేయ భాషా సంశయని వార ణార్జం- హేట్టూ (బావ 

(ర్పముఖ వివిధ చేవనం థఛారణొత్క_ం ఠావరిపూ_ర్త్యర్థం-వల్లీ (గా మేణ 

తానంజనితా, అనాగరిక తా నివృ త్వెసిద్ధ్యర్థం - ఊపబిలూవరిసోపా 

నత్క_వ -చోష్టీ పాది వేమ చిర పార్థిత భోజన మనోరధ సంపాదనార్థం- 

భూమేః, పూర్వగోళా నై, మూరవండే, ర్యా, జర్భనీ, ఫాన్సు, 

సెన్, పోర్చుగల్, ఇటలీ, నా [7 స్వీడ నే త్యాది మహాబేశానాం | 

వళ్చిమ పాం లే-చతున్పము దము! దిత గోటు (బిటన్నామక మహో 

ద్వీపే-ఛవియట్పర్వతన్య దతణదిగ్భా గే- వేల్సు దేశ స్యాగ్నేయభా గే 

(బస్టల్కు-ల్యాయాః (పాగ్లేశే-యహోనాగరికవ బేశే లా -సెంట్పాల్పు 

రుతీ డల్ వెస్టుమినిస్ట ర బ్బె త్యాది మహాదేవాలయవిరాజిలే - స్టా 

ద్చార్కు., (గీన్పార్కు రీజంటుపార్యు- సామక మహో ద్యాన విభూ 

వీకే టన ర్పిడ్డీ, లండన్ (బిడ్జి వెస్టుమిని స్ట గ్చిజ్ఞినాముక, | బిడ్జి త్రయ విచి 

తితే-టా ఫొల్లర్ స్మారంతీ స్థిత నెల్బన్సువూన్యు మెంటి త్యాది మహో 

ద్భుతస్థలాంలంక ఎ లేభూమ్యంత ర్దంగ మ్యుమానదూమశ క టమార్గమహో 

ద్భుతే గ్యాన్హై చులక్ట్సి )క్లైట్నామక దీపావళీ జేదీహ్యమానే-ఆర్చిబివ 

పాన్ల ండన్నామక మహారు స్యా శమన్థల వవితిలే-సేవాయహోటల్ 

(పాం తె,వశా సెస్సాప్సార్ల మెంటులీ న్ర-క్షి యోపార్ట న్స పీడిల్పన్ని ధౌ- 
పురోహితీభూత, తోమస్కు-క్కె-ండ్పన్నావక థేమ్సుపు తన దావలం 

బికే-నదాసన్ని తాగ్నిహో తే యా (శ్రీమల్ల ండన్నామక మహాటే లే- 

అస్టిన్వ రృమాన న్యవహారికహూణమా సేన - క్రీస్తోర నంత రంవింశ తిత ' 

మశ తా జైవత్స మాసే. .. దినే, త త్కా-లనమ్మిళితనానా దేశ సమా 

గతా నేకభూమ నె”కాస్థంభ సంభారనంభృత వె చేశికారణ్య 3 ంతి 

మహాోవ థా్యాాం-అఖండ భేమ్చున ద్యాాం వీఠభ। దశ ర్వాహాం జ్ఞానస్నానం 

కరిష్యే. 9 ౧ ల్ 6 ఈ త a 

వ frm 
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మొదటిరంగము 

[అవ్వడు కేశవభట్టు, నారాయణ సోమయాజి, మాధవశర్శ, 
గోవిందశా స్రీ దవేశించుచున్నావ, 1] 

“శీఫ్ట జ బే సోమ నబి! ఓరి శర్శ, శీర శా స్ర్రి,యీ వేళ 

వునముంతా నక్కొ-ను (తొక్కి- వచ్చినాము, మనమంతా గంగా 

పుత్రుల మయినందుకు గంగకు 'మనమోద ఛాలా  దయయున్నది, 

ఈవేళ పెద్ద గాడే వడినది, 

నారా. ఏక్కడరోయి.. బాబూ, చెవ్లూ చెవ్వు, ఈమధ్య 

నాలుగుమూడు దినములనుండి చచ్చుముండాకొడుకు లేగాని తీర 

వాసులలో గొప్పవా జెవడులేడు, ఈవేళ గొవ్చవా డొచ్చాడనీ 

సీవు చెప్పిన మాటవల్ల (పాణము లేచివచ్చినది, 

మాధ_.ఎవ డావచ్చిన వాడు, తూర్చువాడా, హౌదరా 

నాదు వాడా? 

గోవిం. మారువాడీ అనుకుంటాను, స్మత్రములో యెవరో 
'గొవృమారువాడీ వచ్చి బన మేశాడట, 

"శ్రీన్స__ గోవిందు డవ్వుజే జూడక శ్రైడు, మారువాడీ వాడే, 

ప్డు కోటీశ్వరుడట, మె సాదరాబాదునుండి వచ్చినాడు, 

నారా_స్నా నం చేశాడా? 

“క్రీన్ణ__ స్నానమయినది, ఇప్పుడే వేయించివచ్చాను. 

మాధ.____వమిచ్చాడురా స్నానము వేయించినందుకు ? 

శ్రీశ _...నాకో 'వెద్ద కాసిచ్చాడు, చేరిన (ాహ్నణులకు తలొక 

రూపాయ యిచ్చినాడః, . 

మాథ మాకు కబురంవీంచావు కావేమిరా ? సంభావన 

నూశేది, 
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శేశ__ఇంత చెందలకడే స్నానము చేస్తాడనుకో లేదు. లేక 

పోలే వత్తును, నావెద్దకాసులో ఒక్కొక్కడికి నాలుగవవంతు 

భాగము రానేవస్తుందికదా, మెగా గంగాప్కుతులింకా ముగ్గురున్నా 

రని ఆయనతో మనవిచేసినాను, మధ్యాహ్నము మాసంభావన 

యిస్తానన్నాడు, 

నారా__నీవ్రసాధారణముగా వదిలివెడతావూ, . పీలుగా 

నున్నంత గుంజుతాన్సగాని, 

మూధ-___ఇం తేనా వాడివల్ల మన కేమైనా లబ్ధియున్న దా (3 

కేశ లేకపోతే "ెద్దనొడ్డుపడిందని యెందుకరేటాను, చెప్పేది 
వినండి ! పె ముంది (బాహ్మాణులకు సంతర్పణచేయించుమున్నాడు, 

మువ్చైయెదురూపాయలు నాచేతికిచ్చి నాడు, 

నారా_(గుండెకొట్టుకొని) ఏభైమందికి మెయైదు 

రూపోయ లిచ్చాడురా 1 ఆరిపీడిభ కి, కి కూలా, (చాహస్టుణుల చేత బంగా 

రము తినివిస్తాడాయేమిటి! నూటికి మంచి. సంతర్పణకు యిరవది 

రూపాయలు చాలును, వై మందికి వదిరూపాయ లే చాలును. 

మాధ_ఒ శేవాడు త్రరాదివాడురా. విస్తరి రూపాయనోసే 

టట్టు భోజనం వెడ తాడు, ' 

గోవిం..రూపాయా |! విస్తరి వరహాకూడా చేస్తుంది. మన 

వెపు భోజనమా వెధవతోటకూరా దొగ్గలికూర తోను, 

శేశ __అవ్రను, అల్లాగే చెప్పాడు, నాలుగుపిండివంట,లుండా 

లన్నాడు, చీనాలడ్డు అమృత జిలాబి బాదంహాల్యా థీరాన్నం 

చేయించుమన్నాడు ఇంకా (చాహ్మలు వైనై తే వాళ్ళని వెళ్ళ 

గొట్టక అన్నం "పట్టుమన్నాడు. చై సొమ్ముగూడా ముస్తాన న్నాడు, 

భోజనం చేసిన (బొహ్మణులను తనదగ్గరకు తీసికొని రమ్మన్నాడు, 

వాళ్ళకు నంభావన కూడా యిసొడట. 
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నారా... సనెరే యిక క _రృన్య మేమిటి శి 

శేశ__ముందువ నేమున్నది మనమామూలు ప క్రియ చేద్దాము 

మాధ___నంతర్చణ' చెయ్యకుండా చేశాననడ మే, 

గోవిం... చబాగుండదురా, వదిరూపాయలు కర్చుపెట్టి మా 

మూలు నంతర్పరైనా చేదాము అంతా దొచబ్చేస్పే అల్ల రవ్రతుం 

జేమో యని భయం, 

శేశ__ఓరి పిరికి నెధథవా! నోరుమూయరా, నీవు మాకు' శనీ 

వెధవవు నెనకాలుండి దిగలాగుతాన్ర శకునవతీలాగ  యొవ్వుడు 

అశుభ మే సలుకుతుంటాన్ర, నంతర్చణా లేదు, గింతర్పణా లేదు, ఈ 

ముప్పదియైదు వంచుకుందాము, ఇంకొక్క_యాఖై మందికికూడా పెట్టా 

మని వెప్పి, మరొక ము మఫమయైదురూపాయలు పుచ్చుకుందాము. మన 

జట్టు (ాహ్నలొక ౮ యేబదియర వదిమంది ఉన్నారుగ దా, వాళ్ళకు 

కోబురరపించు, వాళ్ళకు నంభథావన యివ్చిం తొము, వాళ్ళు భోజనము 

చేశామని సంతర్పణ ఇభాగాయున్న దని ఆ 'మారువాడితో మాత్రము 

చెనవలెను, ఏమేమి వ దార్థములు తిన్నారని యొక వేళ మారువాడీ 

యడిగి కే అవిమాతము వాడితో తోణుకు బెణుకు. తేకుండా "చెప్ప 
గలందులశకై కూరలు వ దారాలు పాఠము చెప్పించు, 

నారా___మన బాళ్ళందులో. గట్టివాల్ళే, "వేచేపాళము చెవ్ప 

నక్కొ_టు లేదు, చూపిస్తే అందుకుపో తారు ముండాకోొడుకులు, 

వమూధ__అయి తే వీళ్ళందరికి. తలొకరూపాయ ఆయన నంభా 

వన యిసాడుగదా. ఈనంభావన వాళ్ళకుచితము గా మనముయిప్పించి 

నందుకు రుసుము కింద ఒక్కొ-క్క-డిదగ్గర మన మర్ణరూపాయమైనా 
యూ జెయ్యాల, ఇది మనకు మామూూ లేగాదూ, 

౨౨. గోవిం మామూ లేగాని దురాశదుఃఖానకు చేటు, ఈరుసుము 

పుచ్చుకోవడం చేత క డు పుముండి యీముండాకొడుకోబయలు వడతాడో 

యని నాకు భయం, జ 
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కీశభ___పీధాయం మండిపోయిరి, అక్కు_ వశీ వెథవా, ఎప్పుడూ 

ఇలాగే హడులుతూంటావు, ఈవేళ మొ_త్రముమోద మనము 

రు రూపాయలు కళ్ళజూడాలి, నలుగురము నాలుగు పాతికలు 

చుకో వాలి, వెనక నాగపూరునుంచివచ్చిన తాగాజీయ'నే మారు 

సీవద్ద యిల్లా చేసి మన నుంత తలోవది పంచుకోలేదటరా ? 

మాధ..._నశే శాసీరా బాదలేదు. ఇదో "అక్కా. యేమిటి 

రక, 

గోవిం. గంగాప్పుతులమం కే మనమే గంగాపుతులము కాని 

యొక రు కారురా ! 

నారాయాటనే యీవేళ నే నిక్క_డకు వస్తూండగా పునిస్త్రీ 
చు యెదురుగుండా వచ్చినదిరా ! చేనవ్వుడే యనుకొన్నాను 

దో లాభముంటుందని, 

శేశ__గరే మనమంతా తలోమూలకు'వెళ్ళి తలో నదిమంది _ 
"హ్మణులను కొట్టుకువ ద్రాము, వాళ్ళందరు భోజనము చేశామని 

"రు వాడీతో శవ్పన లెను, ఆబాహ్మలిని యొకొ_కగిని యజమాని 
“రకు వెళ్ళనియ్యకండి మో రెవరైనా యుంెటుకాొని 

వమూధ _. నశే, 

(అందరు న్మిష్క-మించుచున్నారు.) 

—— tt 

రెండవరంగము 

'వ్యూడు మాధవకశర్శ వదిమంది (బ్రాహ్మణులు వ వేశించు చున్నారు) 

మూధ__.ఒశే ! కొండుభట్టు ! రామావథానులూ సుబ్బన్న 

పతులు మీ రందబు భోజనముచేశామసి చెప్పాలి. . పిండివంటల 

వ్ల వకమున్నాయా | 

ఓ ౭కి 
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కొండు----జ్ఞావకము లే శేమయ్యా! బ్రించాక టినుంచి వీళ్ళందరిని 

కూర్చుండ చెట్టి పాఠము చెప్పినాను, చిన్నవ్పటినుంచి.అల వామైనపని, 

ఇంటో దేలిపోతారా మనవాళ్ళు ! | 

వరాధ _రండినాణోగూడ అదిగో మారువాడీ తివాసీమాద 

నరిప్పు వరుసుమోద జముఖానా వేసికొని మహా రాజులాకూద్చున్నాడు, 

[అవ్వూడు మారువాడీ [వ వేశించు చున్నాడు] 

మూరు..." రాండి, రాండి, కూచోండి, భోజన్ అయింది, 

కొండు.....-చిత్తం, చిత్తం. అహసహో, ఏమిభోజనం, ఏమి 

భజనం, ఇటునంటి భోజనం మా జన్బృమెత్రిన తరువాత  చెన్నడు 

సేయ లేధు, నిన్ఫరి వరహా కిమ్ముతుగ దా, మో వంటి ధ ర్మాత్ము లీ 

"దేశ చొవ్యుడురా బేదు. ఇంత వైభవంగా నంతర్పణ యేన్నడు 

చేయ లేదు. 

సయూథ (_ాహ్న్మణులు మరి యే'బై మంది అయినొరండిళఇంకో 

నువ యెద రూపాయలు కూడా అయినవి, అవి తమురుదయవేయిం 

షాట్, . 

వూరు... . వహావ! (ాహ్మ్నణ్ భోజన్ కు ఎంతఅయింది అంత 

యిస్తాం, అందుకు భయం లేదు, భత్యం వమేమి చేసినార్? 

కొండులడ్డూనుండలు చేయించారు. వమిరుచిగానవున్నా యి: 

'మమిరుచిగా వున్నాయి: 

గితీ _.-కేనరి భాతు అమృతజి లేవీ చేయించారండి, మో 

వనందుగా వున్నాయి, 

నూరు... ఒకరు లడ్డూఅంటారు ఒకరు శీనరభాతు. అమృత 

చీనీ అంటారు యిందులో యేది చేయించారు! 

మూధ.. (తనలో) ఈ ముండాకొడుకులు జ్ఞావకము లేక తీపు 

దారిని వడ్య్ధారు, కొంవమునుగుతున్నదది (వ కాశముగా) చిత్తము 
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కొందలు (ాహ్నాణులు లడ్డూ కా వాలం శే అవి యివీకాడా “చేయిం 

ఇనానంి, 

మారు__నశే. అందుశే ఖర్చు ఎక్కు. పాఅయింది, 

(అప్పుడు నాణాయణసోమయాజులు వదిమంది('బ్మాహాణులు 

(న వేశించుచున్నారు] 

మూరు... రాంజీ, బొమ్మన్ జీ, లడ్డూ వుండ 'వాగుందా? 

నారా...లడ్డూ చేయించంబేనాండి తమరు వద్దని చెప్పారు 

గనుక మా నేశాను, 

మాటి==అ₹రే! ఆయన లడ్డూ చేయించానం కే మోరు లేదం 

టారేమి? ఏమయ్యా! జూటా మాటా చెప్పాన్రుమాకు, 

మాథచి త్తం, చిత్తం, జూటా కాదండి. అడిచేయించి 

కావాలన్న (భాహ్మలికి మాత్ర మే చేశామండి,. జూటా కాదు, 

మారు.......అగే! మో మాటలు షూపే. మాకు వందేహం 

వష్టానుంది, (అని నారాయణ సోమయాజాలతో నచ్చిన (్రాహ్మాణు 

లనుచూచి) మీరు యేంభత్యుం తిన్నారుస్యామా! 

' ఒకడు...బొబ్బట్లు పూరీలు. చేయించారండీ, మహారుచిగా. 

నున్నాయి మవ గను 

నారా__(తనలో ) పీళ్ళమ్మక కుపు కాలా ఏళ్ళు జ్ఞా జావకము లేక 

తగ లేస్తూన్నారు. ." 

మాధి (తనలో) కొంవ మునిగి పోయింది. వఠాభవము 

జరుగుతుంది, 

మారు__(ఆశ శ్చర్యముతో) అశే ఇ జేమిచి తమయ్యా, మీరు 

త్రమాపూ _్రాహ్మలు ఒకరు చెప్పినమాట ఒకరు చెప్ప శేమిటి' ఒకడు 

అడ్డూ అంటాడు; బ్రంకొకడు బొబ్బట్లంటాడు, ఇంకొక డుపూరీఅంటాడు 

మారు సరాశే సే దొంగల్లాక నవడు తారు; మారు సంతర్చరణ ఇయ్య లేదనీ 
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తోస్తూంది. నేను కాశి గయా హరిద్వార్ గోకుల్ బృందావన్ 

వెళ్ళినాను, అక్కడ గంగా ప్కుతులున్నారు, ఇంతనీచం ఇంతా 

మూవం ఎక్క జా లేదు, ఇం తాజూటబొమ్మ౯- మన జేవంలో లేరు, 

తూ నామర్షా భామ్మల్ మోర్ అ లేమా యమోగంపషూ స్వే పావంవస్తుంది, 

మాకు డబ్బు దొబ్బడాన్కి. దొంగటక్క రు చేసినారు మోరు మో 

వని వట్టిం చ వాలాకాని ఉఊకో్క-కూడదు, మారు అందరినీ యిలా 

మోవం చేస్తార్ అరే కో నే జవాకా కా లేఖాన్ అబ్దుల్ ఖాదర్ 

ఇబ్రదరాన్ర చే, 

కాలే... క్యా హూుకుంజీ 

మాద...అశే పోలీన్కూ. బులావ్ 

కాలేజీ (అని వెళ్ళును) 

మాధ___(భయముచేత వణుకుచు) చిత్తం చిత్తం తమిం 

చాలి, తమింవాలి, మూరువాడిగారూ బుద్ధిపార బాటొచ్చింది 

తనింవాలి, 

నారా__మారువాడిగారూ రత్నం చండిరశీ,ంచండి, ఇ కెన్వుడూ 

బుద్ధిపొర చాటువని చెయ్యరు, 

మారు... అరే మోబుది కుక్క-బుది ఇవ్వుడీలాగంటార్ “రేపు 

కొంవల్ తీస్తార్, ఈలాగున" మో లెంతమందిని.[యోవం చేశారో 

అన్నం పెట్టపండా 'వెట్టామని కడు పుల్కాల్చి ఆబద్దాల్ చెప్పి డబ్బు 

నంపొదిస్తార్ మీరు, కవడ్డార్' | 

మాధ_(చేతులువట్టుకొని) బుద్ధి నేరక చేసినామండి, యిక 

ఎవ్వుకూ ఛయ్యం, మోజే తల్లి తండి, 

మారు--- ఛీ, నన్ను ముట్టుకోకు, కుక్కా ముట్టుకోవచ్చు 

వందిన్ ముభ్టునోనచ్చు. కాని నిన్ను ముట్యో కూడదు, మోరు 

చామ్ముల్ ,అని చెప్తే నామర్షా, 
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నారా...ఇదివరకు యెవ్పుతడూ - చెయ్య లేదండి, అందుచేత 
(పధమతీప్పిదం క్రింద తమించాలి, 

మారు... నేనుకాదు. పోలీసువారు తమిస్తారు మికు అశే 
అబ్బుల్ ఖాదర్ ! ఆ చెడ్డ గంగాభేటీ ఉన్నాడే శేశవభట్ ఆయ 

'న్లారిక తీన్కు-రా, అయస్మ్కి.కూడా పోలీస్కు. అవ్పగింవాలి, 

వనూధ___తమ సొమ్ము తమకు చాఖల్ చేసుకుంటాము, 

రథ్నీంచండి, 

మూరు....మరో యేశ్గా మంది అయినారు, ఇంకా ముప్పై 

ముదు రూపాయల్ ఇమ్మున్నావు శాదువోయి నీవు! మోకు పోలీసు 
వారు 'మేశ్రీటు బుద్ధి సెప్పాల్, పోవీసురాన్, 

॥ —— కు 

మూడవర౦గము 

“మారువాడి, పోలీసు హెడ్డు, ఒకోకనిస్తీబిలు, నారాయణ 

సోమయూజాలు, మాధవశర్శ (వ వేశించుచున్నారు.] 

మారు = రాండి, హెడ్డుగారు దయ చెయ్యండి | ఈ బాహ్య లు 
సంతర్పణ చేస్తామని నాదగ్గర మువ్చైయైదు చూపాయలు పుచ్చుకొని 

అరూపాయిలు హారించినారు వట్టుళొనిదరియాప్తు చెయంండి, 

హాడ్డు_పీ | ఈ 'బాహాలొ వీళ్ళు బద్భాహీలు, వీళ్ళందరికి 

టోపీలు శడుతెన్నారు, రండి నాతోకూడారండి (ాహ్బలు | 

మారు. ఈ|బహ్మ్నల్ జట్టుకి మేళ నాయకుడున్నా డు, పొడీ 

చేరు శేశవభట్, వాడికి పట్టుకోండి, 

సాడ్డు_చి త్తం, వీళ్ళందరికి బుద్ధి చెప్పిసా, 

మారు.....ఈ ఇాహ్మలం తా భోజనం "పెట్ట లేదని. సాతులు 

ఫ్భో నికూడా దీస్కు._పొండి, . 

హాడు.చి తము, రండయ్యాా అందరురండి ! 
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(అప్పుడు మారు వొడీ తవ తక్కి-నవారునడుచుచున్నారు) 

ాడ్డు..... (కొంతదూరము వెళ్ళినతరువాత) ఎక్క డయ్యా 

శేశవాభట్టు' యిల్లు, చూపిం చండి? 

నారా.__చి తం చి తం. ఆకనవడీ వెలగ చెట్టున్న యిలేనండి 
అనో న! 3 ట్ర య 

మాధ...అడుగోనండి యీలాగేవస్తూన్నా డు, 
॥ అజాన్ 

ేడ్డు.... రానీయండి వెతక క (ర లేకుండా వెంట నేదొరకినాడు 
9 చన, 4 ” 

(అవ్వుడు కిశనభట్టు చేతులతో నాలుగుపొట్లములు పుచ్చు 

కొని (వ వేశించుచున్నాడు.) 

శీశ__(తనలో) ఇద యేమిటి ఇెపుమూ! వోలీసువాదు (బావా 

లని వెంట బెట్టుకొనివస్తూన్నారు, మన నారాయణుడు మాధవుడుకూ 

జాయున్నా లేయిందులో, 

"హాడ్డు_._(నమిావించి) ఏమండి శేశవభట్టుగారు తమరెక్క- డికి 

వెళుచున్నారు? ఆచేతిలోనిది యేమిటి? 

శ్రీశ చిత్తం చిత్తం, ఈవేళ మారువాడీయొకరు సంతర్పణ 

జేయించినాడండి, అనంత ర్భణ వ సాదం తనకు 'వెట్టుమని నాతో 

ఇెస్పినాడు. అందుకని అపిండివంటలు పొట్ట్లాలుకట్టి వట్టుకొని వెళ్ళు 
౧౧ రు ల 

చున్నాను, 

ాద్దు....నంతర్పణ యెక్కడ చేయించినారండీ తమరు? 

"శీ _. భుంటసాలవారి స్మ్యతములో చేయించినామండి, వంద 

మంది (మాహ్ముణ్యం లేచినారు. 

ాడ్డు..-అల్లాగున టండి! ఇవన్నీ అక్కడ చేయించిన పిండి 

వంట లేనాండి? శ 

శేశ__( తెల్లబోయి) చిత్తం చిత్తం అ వేనండి! 

హెడ్డు.---మిాటక్క-రితనం బయలు వడినది, మారు నంతర్చణ 

చెయ్యకుండా ఉబ్బుదొద్బినారని చార్టీవచ్చినది వద స్తేమన్కు-వద,: 
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కసిస్టేబీలు_ ఏమయ్యా (ాహ్మడా! ఉంచా కా కొండయ్య 

కొటులో నాలుగణా లిచ్చి నాలుగుపొట్లాలు కట్టించ లేదూ? ఇదినంత 

ర్పణలో పొట్లా లేయని మారుపడికిచ్చి మోసంచేస్తావా? తుంటరి 

పద స్టేషనుకు వద 

"హొడ్డు.._ మోక ందరికి బుద్ది చెప్పి తే చేకొని బొత్తిగా అన్యాయ 

ముగానున్న ది, ఇంతఘోరకలా!సంతర్పణక నిడబ్చి స్పదొ 'బ్బేస్తార య్యా 

మారు? 

కేశ___ఆసంతర్పణ చెయ్య లేదని మాకేనరు చెప్పారు? నేను 

సంతర్పణ చేసినాను. 

ెడ్డు... అబ్బా తెగనీలు 'గెక్కు.వ గానున్న చే. తీసికొని వెళ్ళి 

యాయ నను స్టేషనులో లాకపు చయ్యవోయి కనిస్త్రేబిలు, 

నారా హాడ్డుగారూమావాడు "తెలివితక్కువ వాడు, తొందర 

వడ్డాడు, తిమరన్నుగ హిం వాలి, 

మాధ-__-ఓరీ శేశవుడూ మనగుట్టు బట్టబయ లైనది. సీవాక్ట్రే 

బుకాయించక వారి కాళ్ళట్టుకో, "లేకపోతే తరణో పాయము లేదు 

మనకు, , 

శేశ _ నావల్ల పొర బాటొచ్చింది. తమరు రథీంవాలి, 

ెడ్డు..... మేమెక్క-డర టీం చ క లమండిమిమ్మలిని! మారు గొవ్చ 

(చాహ్ములు, నంతర్పణ చేయించిన వారు, 

నారా... తేమరలాంకు యెల్లాగండి మరి, తనురుఖాముందులు 

కని మూధవశర్శగారూ! యిలా దయ చెయ్యండి, (అని 

కొం పముదూరము తీసికొనిపోయి) వమయ్యా! హెడ్డుగారి "కేమైనా 

యింతే పొ చేయ్యండి, 'లేశ్రవోతే స్రేవనులో కొర్చుండ పెడుతాడు, 

మాధ...-ఏమిమాస్ధంటారో చెవ్వు + 

కని__వదో మాలోమి రాలోచించుకొని చెవ్చండి, 
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మాధ...ఓీరే నారాయణ సోమయాజులు, పీ శేశవభట్టు, 

మోారిద్ద రిలారండి. మాట చెపుతాను, 

నారా... ఎందుకు ? 

శేశ వ. ఇదిగో వస్తున్నాను, 

మాధ__.ఒరే మనము మాచెడ్లచిక్కు.లలో వడివోయి 

నామురా, నూస్తుండగా గోతిలో దిగినాము. వైగా అపవతిష్టపాలె 

నాం, ఈహేడ్డుముండాకొడుకు కర్కో-టకుడు, తీసికొని వెళ్ళి కొట్టులో 

ఇటిసా అవతిష్టకూడాను. శాబటి యేబెనా యిచ్చి వీడిని వదలించు 
ను! ఠి 6 ర 

కొందాము వట్టు, 

శేశ__వమిమ్మున్నావు చెవ్వు ? 

నొారా___మారు వాడీదగ్గర మనముపుచ్చుకొన్న మువై యెదు 

రూపాయలు వీడికి పార వెయ్యి, ఆ (పొచిద్రన్యము మన కువద్లు, 

కేశ ___ఆ | మువ్వ్రైయైదు రూ పొయిలిస్తానేమి (| 

నారా___ఇవ్వకపో తే ఫోట్టులోకూర్చోో. నీమూలాని మేము 

కాడా చస్తూన్నాము, 

మూాధ___బొాబూ నామాటవిందూ ఇచ్చేస్తూ. 

శేశ__నశే మాయిష్టమునచ్చినట్లు తగ లెయ్యండి, 
తు ౧౧ 

వమాధ-__-కనిపేబులుగారూ యిల్లా దయ చెయ్యండి. 
౬ ౧ 

కని._(నమోాపించి) ఎందుకు ? వచడై నకుదిర్చారా ? 

మాధ-___ఇదిగోమారు వాడిదగ్గర 'మేముపుచ్చుకొన్న ముప్పై 
యదురూ పాయలు మోాకిస్తాము, పుచ్చుకొని నుమ్ములిని కరుణించండి, 

కనిన పెడ్డుగారితో ఆలామనవిచేస్తాను,. (అని హెడ్డు 
దగ్గరకు వెళ్ళి మాటలాడి శిరిగివచ్చి) అయ్యా! హౌడ్డుగారు వవ్వుకో 

నంటున్నారండి [వతం చెజ్జా ఫలందక్కా.లి అంటున్నారు, ఈమువప్ప్ర 

నారాజ 
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మొదూగాక నలుగురు నాలుగై దులిరువయి రూపాయ లిస్పే వవ్వు 

కుంటారట, 

శ్చ్ట _ ఏమైనా నశేకాని నేనొక్క-దమ్మిడీ యియ్యను, 

కని___అన లీవ్యవహార మింతిమట్టుకు ముదిరిందినిమాలా న్నే , 
స్ బుకాయించకపో తే ఆయనకింత కోవము రాకసోదు, 

మౌాధ-___నీయమ్ముక డుపు కాలా వవ్వుకోరా ! కొంవమునిగి 

పోతున్నది. గంగలో దింపినవాడివే నీవు, 

నారా_-_అయ్యా ! వాడియ్యకపో తే చేసిచ్చుకుంటానుగాని 

వ్యవహారము సాసాయిం చండి, 

కని__నశే, వట్టుకుపచ్చి యియ్యుండి. "మేమిక్క_డుంటాము 

(అవ్వుడు నలుగురు యిండ్లకు వెళ్ళి సోమ్ము తెచ్చి యిచ్చు 

'హెడ్డు-.-(సామ్ముపుచ్చుకొని కనిస్టేబులుతో) ఈవేళ మా 

మంచి వొడుపొచ్చింది, ఈపిరికి బావనోళ్ళు గోతులో వడ్జారు, 

కస... ఈవేళ మనమా నక్క-.నుతొక్కి. వచ్చాము. 

(అందరు న్నివమ్యమించు చున్నారు) 

ర లాలా 

వింతవిందు 

అప్పుడు శై లుబండీదిగి భగవంత రావ్రుగారు (వ వేశించుచున్నారు) 

భగవం _(తనలో) ఇది [కొ త్త్మగామము, ఈవూళ్ళో యెవరి 

ముగం నే నెబుగను, ఎక్క-డికిపోయి బనవేయుదును ఇపుమా * 

అయినా యోగ్మోవనుదాటి వెళ్ళేటప్పటికి యునరితోనై నా కాస్తవరి 

చయం కలగ కపోతుందా, (అని నడచుచున్నాడు) 

[అవ్బ్పుడు సదాకిన రావు సీలకంఠయ్య అను నిద్దరు కాఫీహోటలు 

యజమానులు (వ వేశించు చున్నారు) 
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నడా... అయ్యరు వాళ్. ఇం” రాయా ఇంగిరా 

భగవం-(తనలో) ఎవరో విలుచుచున్నారు, ((వశాశముగ,) 

ఎవరయ్యా న్వు? 

నదా..నాను -కాఫీపూొటల్ వంతులు, మాహోటల్కు. రొ 

అయ్యా, 

సీలం..అయ్యా, మాకొెట్టుకు రండయ్యా, 

భగవం. నీవెవరు? 

సిల._ నేనుకూడా కాఫీహోటలు యజమానుడనే, 

భోగవం__నీవ్రు తెలుగువాడన్ర, ఆయన అరవవాడునా? సే 

బాగున్నది. 

నడా..నా హోటల్కు- రాఅయ్యా! నల్లయిడ్డి నల్ల కాపీ 

నల్ల ఉవమొా, 

భగవం...నల్ల కాపీ యేమిటి? నల్లయిడ్డి యేమిటి ? 

సదా.___నల్ల అం'కే మననోరుంద్లే, ఆనోర్కి. లోవల వేస్తే 

రంబరంబ రుచిగా న్రంటుంది, 

సీల.... అయ్యా, మాహోటలులో పులిహోర, వినవరొ నై 

బొబ్బట్లు, పూరీలు సమస్తము వున్నాయి. మిరు తప్పక మ-+ 

పోోటలు శే దయ చెయ్యాలి, 

నడా నాహోొటల్ము.. రా అయ్యా! 

సీల_..అరే నాహోటలుకు వచ్చేవారిని నీవు తీస్కుపో తావే 

నూయి! 

నడా... అనే పోడాముట్టాడా, నేను సూస్తిని వాడిని మొదల, 

సీల... ఆయన చాలా వద్దమనిపి.. వాడినిగీడిని అంటా'వేమిటి 

నోరు నంభాళించుకో. నీవు మొదట చూడడ మేమిటి, నేనే, 

చూశాను, 
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సదా... అలనే. నీవు తీన్వాడువాడివిరా. చేను సూ ఫే సీవు 

నూతవావ్చు? 

సీల-.. అనే లకు, ఇవ్వు దెబ్బలు తినేవు, 

నడా..అరెపోడా, ెవ్వూబెబ్బలు ఎవుండిద కొడ తావునీవు, 

సీల_సీదిక్కు.న్న చోట ఇచెవ్వుకో పో, రండయ్య్యూ (అని 

చెయ్యి పట్టుకొను చున్నాడు.) 

నడా... అయ్యరు వాళ్! మీరు సూ స్తున్నారుగ దా వీడికూత 

పోలీసువాళ్ళకు తనుపో శ్రేన్ , ' 

నీల సీశొళ్ళు గాలా సేయిష్టము వచ్చిన చోట వెవ్వుకోరా + 

భగవం__-మోాపుణ్యమయిరి మోరిక్క.డ కొట్టుకోకండి, నేను 

మధ్యను సాక్యుమురా లేక చావాలి, 

సీిల__తవముడు మూయింటిక్తీ దయ చేన్తురూ, సాత్యుము అక్క.ర 

"బేదు గీతము అక్కు.ర లేదు. అరవచాడివంట తమకు సవివడదు 

కూడాను, 

ఛగవం-న శే వదండి మియింటికేవస్తా. ఎక్కడ మోయిల్లు? 

సఏీల___ఇదిగోనండి ఆ కనబజె బంగాళా, దయ చెయ్యండి, 

తవు మూటయుంకు యిలా యియ్యండి వట్టుకువస్తాను, 

ఛ గవం..వౌబు! మోరు (్రొహ్మలు, మాచేత మూట 

'వరాయించనా! 

సీలజఐవరచా లేచు, ఇల్లాయిప్పించండి, 

ఛభగవం-(తనలో) రైలుదగ్గరనుంచి యామూట మోయుట 

ఇవడైనా రెండబ్బులు పుచ్చుకొంటాడు, అది అక్కర లేకుండా నము 

కడాడినది. 

(అని యిచ్చుచున్నాడు) 
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[కొంత నడచి యిద్దరు యిల్లు (వ నేశించుచున్నారు] 

సీల__..త మరీకా క్పిమోద దయ ఇయ్యండి వంతులుగారు, 

ఛభాగవం__.న3ే (అని కూర్చున్నా దు) 

సీల___తవు కేమి కావాలి కాఫీన్రుంది, ఉవమావుంది, యిజ్లైన 

ముండి, పులిహోర బొబ్బట్లు చాదముపహా హల్యా. మేమికావలస్నె అవి 

యు సా 

. సగవంఅన్నీ కాడా తీసుకురండి, 

సన్ల = (అన్ని వస్తువులు తెచ్చి యెదుట పెట్టుచున్నాడు) 

భగవం.. (ఒక అరగంటసేపు కూర్చుండి అన్ని వస్తువులు 

కశ దుగ తినుచున్నాడు, 

న్ల___వాలుసాండి యిం కేమెనా వెట్టించినా ? సోడావ్రంది 

కావ అనా ? 

భగవం...సోడా అక్కర లేదండి. కాఫీ తాగినాను గనుక 

బుక్ ఊాళజాము లేదుః 

సీల___వస్తువులన్నీ శాగున్నా యాండి 1 

భగవం-పీ, చాలాశాగున్నాయండి, ఇటువంటివస్తును 

అలెవహ్సుడు నేను తిన లేదు, 

సీల__(తనలో) ము త్రము ఎంతయినదో లోవలకు వె ళ్ళి "లెక్క 

వేసికొని వస్తాను, (అని లోనికి పోవును) 

భగనం_(తనలో) కడుపు పూర్తిగా నిండినది. సాయం 

కాలముచాకా భోజనముకూడా అక్కర లేదు, ఇక మనదారిని 

నున ము 'వెళ్ళవ చును, 

(అని మూటపుచ్చుకొని వళ్ళుచున్నాడు) 

సీల._(వచ్చిచూాచి) అశే, ఏడీ ఈయన (అని తొందరతో 

విధి లోనికి వచ్చి) వెళ్ళిపోవుచున్నాడు, వెళ్ళిపోవుచున్నాడు, ఏనుం 
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డోయి వంతులుగారూ వంతులుగారూ ఓమూటవట్టుక వెళ్ళే వంతులు 

గారూ, 

భగ వం___(వినిపించుకొనక) గొంతుకు బద్దలయ్యేటట్టు 

చించుకో ముండాకొడకా, (అని విసురుగా నడచుచున్నాడు) 

సీల._...(వెనుక వరిగె త్తిపోయి. వగద్బుకొనుచు) ఏమిటండీ 

పిలుస్తూం కే వలక రేం? 

భగవం__-నన్నా వీలున్త మీరు? ఎవరినో అనుకుస్నాను, 

ఎందుకువిలిచారు? 

సీల___ఎందుకంటా రేమిటి సౌమ్మియ్యకుండా -నిెడ తా నేమి 

భఛగవం-.సామ్మెందుకు! 

సీల__ మోరివ్వుడు మాహోెటలులోతిన్న వస్తువులకు. 

భగవం.-. ఏమి చిత్రేమయిన మనుష్యులయ్యా మారు ? 

సొమ్ము కా మోడు నాకీవ్వూ డీవస్తువులు ఇెట్టినది, ఊరంిశేనే మరు 

ధర్శన్మత్రం వేశారనుకొన్నాను, 

సీల_న తంవేశానని యెల్లా అనుకుంటారయ్యా! మాహోేట 

లుకు రండంకు మా హోటలుకు రండని నేనును సదాశివరావు 

చెబ్బలాడుకొొంటిమి, 

భగవం__అనస్నీ నాకు తెలియవు, డబ్బులుచ్చుకు.టానని 

సీను నాతో చెవ్బ'లేదు. ఆహరతు మనకు జరుగ లేదు, 
సీఅ___ఆవరతు జరుగనినాట నిజమే, వ చ్చేవాళ్ళతో 

ముందు వరతులు మా ట్లాడుతామా మేము? 

భగవం...మాట్లాడకపో తేయియ్య వలసిన రూ లెక్క డున్నది, 

నీల..__అయిలే యగ పడతావా? 

భఛగవం.___ఎగ౫ బెట్టడ మేటి యియ్యవలసిన అవనర మే లేనవ్వుడు 

నీల__(నోరు బాదుకొనుచు)ు అయో అన్యాయమా 

అయ ఇస అన్యాయమా. ఇంత వచ్చిఘోరకలి యున్న దా. నరాడం 
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డయ్యా వరాడండి యోాచి త్రం, వైగా మహాోడబ్బి చ్చీ వాడిలా గే అన్ని 

వస్తువులూ 'చడతిన్నా డండి, 

భగవం_సీయిష్టము వచ్చినట్టు నెత్తినోరు బాదుకో!నీయిష్టము 

వచ్చినట్టు తి తిట్టుకో గింజుకో చావు, నేనొక్క దమ్మిడీగవ్వ లిశ్చ 

వాడిని కాను. 

పీల.నారాయణ! నారాయణ! యింత పావమెక్క_ డా మాడ 

"లేదండి, వదణాల డబ్బులు పోయినాయి, నదాళిన రావుగాడూ 

నేనూ మాలోమాకు కలిసికోట్టుత నం లేక పోటీలువడి చెబ్బలాడు 

కొన్నందుకు నాకు తీగినశా స్త్రి జరిగినది, ఇకెన్వుడూ పోటీలకు వెళ్ళ 

గూడదు, బుద్ధిన చ్చింది, 

(అని యేడ్చుచు పోవును.) 

భగవం...-(తనలో) ఈలాటి వెధవలు నూడమందయినార్ము 

ఈరోజుకు అవనరం తీరిందిగదా, లేపు యింకోవూళ్ళో టోపీ వేస్తాం, 

(అని పోవ్రచున్నాడు) 

wren ఏ0 name 

పిశాచవిలానము 

మొదటి రంగము 

[అమ్రూడు దయ్యాల దాసు (వ వేళశించు చున్నాడు,] 

డాసు(తనలో) అన్ని విద్యలలోకి నావిద్య బాగున్నది కచే 

రీకి వెళ్ళనక్క-ర లేదు, అంగర'కాలు తలగుడ్డలు ధరించనక్కంర లేదు, 

ఒక డిఆజ్ఞ లో నుండనక్క..అ లేదు, ఎవడికి లోబడియుండ నక్క-ఆ లేదు, 

అతనన సమ. అ వమ నషం 
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ఏమిఅక్క_అ లేకళుండానె నెలకొక తపహాసిల్ దారు జీతము నంపొడించు 

చున్నాను, మై త్య్మభమగల నిర్భాగ్యులు లోకములో ఉన్నంత 

కాలము నాఆట నిగుతుంది, నేను దయ్య్యాలమం[త గాడిన నే బిరుదు 

నాకుంటుంది, చేతిలో ఖంగుఖంగుమని కావలసినన్ని రూపాయలు 

వడతాయి. నాకుంకునుబొట్టు, నాయజ్ఞ గుడ్డు, నాగడ్డము మోన 

ములు మాచఛచిన వారు నన్ను తప్పక దయ్యాలనుంతగా డనుకొందురు 

ఈ (గామములో "వేషము సాగినన్నాళ్ళు ఇక్కడ వేస్తాను, తరువాత 

ముందూరు శలాయిస్తాను, అదిగో !. యవడో వస్తూన్నాడు, సత్య 

నూరి గాబోలు ! పీడి తలవండువగలా వీడొకడు నాకిక్కడ పోగై 

నాడు, దయ్యములున్న వని, వాటిని నేను వదులుస్తానని, నే నిక్కుడ 

కోతలు కోస్తూంకే దయ్యాలు లేవు మొ్యురోయని వీడు బయలు చేరి 

నాడు, వీడు నాకూట్లో మట్టిపోస్తాడో యేమిటో అయినా .యూాలాంటి 

అవకతవక వాళ్ళ నెందరిని “క శాయించినాను కాను, 

[అంతట సత్యసూకి (వవేశిం చుచున్నాడు.] 

సూరి... దాసుగారూ ! నమస్కారము, 

దాసు... దయ చెయ్యండి, భోజసమయినదా ? 

నూరి _.ఇహో ! తమదయవల్ల, మటీ నామా కేమి చేశారు ? 

సూరి... దయ్యాలను నాకు చూపించడంమాట, నాకోరిక 

మొదటినుండి అబేకాదూ, 

చాసు--సీవు మా జెడ్డక గాయిడ? మనిషివయ్య్యా, దయ్యా 
బని చూపించడమంపే సామాన్య మనుకున్నారా యేమిటి నినా 

వాలిని మీరు చూడగలరా, పేగు సాగిపోతుం చే ! మారు. మూర్చ 

పోతారు చూస్తే, 
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సూరి... నేను మూర్చపోనుు నాకేమి భయము లేదు, నే నర 

రాతి వేళ అనేక వరియాయములు శ శానంలోకి "వెళ్ళాను, వొళ్ళు 

జబ్లుమనై నా అన బేదు, 

దాసు... మరు శశానమునకు వెళ్ళినప్పుడు మికు కన 

బడక పోనచ్చును, కాని నే నివ్వు డావాహన  చేశానంళే చెట్లు 

మోదనుండి కొండముచ్చులు దిగినట్టుగా చింపిరి తలలు వానకడు 

పులు వంకర కాళ్ళు నివ్వూల్మ గుడ్లు చాకవిడత నోళ్ళు చేట చెవులు 

వేసికొని దయ్యాలు వందలు వేలు లతలు మాయెదురువచ్చినుంచుని 

తెయ్యిమని ఆడుతాయి, అవ్వుడు గాబరామె త్తి కల రాజాడ్యము 

వచ్చిన వాడులాగ నీవు సకల అభస్మారము అవు తావు. చచ్చి పోతావు, 

నాకు మరో నంేహా మేమి లేదుగాని నీవు స్వచ్చమైన టాహ్ము 

డవు, సీవునామూలాన్ని చచ్చిపో తే నీ వెళ్లాము బిడ్డలు నా కోనము 

యేడుస్తాశే, వలా చూపించను వీడికి దయ్యాలు ? అని నం బేహిస్తూ 

న్నాను, 

నూరి.ఆలాటి నంచేహము మోకక్కరలేదు. నా వెళ్ళాము 

బిడ్డలు మో (పాణానికి యీడవరు. నాదిపూచీ. 

చాసు వాళ్ళు యేడవక పోవడానికి సీపూచీ యేమిటయ్యా 

సీను. చచ్చిపో తే వాళ్ళేడవరా యేమిటి, ఒకవేళ యేడవరనుకో, 

నేను వేదశాస్త్థా)లు చదువుకొని యింత వాడీనై చూస్తూ చూస్తూ 

(బహ్మహత్య చెయ్యనా 1 (బహ్మాహత్యకం శ పాతకమున్న దా ? 

నావేతులతోనే నెల్లా చెయ్య నటువంటివని. 

సూరి == ఇందులో (బహ్మహత్య యేమున్నదయ్యా, 

చాసు---నీవు వాహ్మ్హుడవు, నాన్ను చంవి తే (బ్రహ్మహత్య 
కాదటయ్యా, 

సూరి__నాకోరికమిద చేస్తావు, అందులో పొతక మేడి, 
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చాసు.___చంపుమని కోరితెమూ తం చంవనచ్చునా ? అది 

నూరి__మోయంతట మారు చంపి కే తవ్చ పాతకం రాదు, 

చాసు-_నరె పాతకం రాదనుకో ! మావ చచ్చిపోతే సాకు 

మరో చిక్కొ స్తుంచే, 

సూరి___అచి క్కేమిటి. మాబుద్ధికుశ లత కొద్దీ చిన్కూలు వందల 

కొలది మోకు తో స్తున్నాయి. 

దాసు...ఆచిక్కే_మిటో ఇపుతావిను, అది అన్నిటికన్నా 

గొప్పది, నీవు చచ్చిపోతే పోలీసువాడు నచ్చి నన్ను వట్టుకుంటారు 

కొట్టులో వేస్తారు, ఇన్నాట్లా (బతికి యింటి వెనకాల చచ్చెరా 

యన్నట్లు చివరకు సీమూలాన్ని ఖై దులో వడనా.? 

సూగ్తి_మోాళు ఖైదులో వడిలే వదిలించుకోవడం మో చేత 

"కాడా ? 

దాసు... చేత గా కేమి, నాలుగు దయ్యాలను పిలిచి మాట 

లాడినానంపే అర్థ రా క్రి వేళవచ్చి శానలియున్న జవానులకు నాలుగు 

కర్చుకిచ్చి చవ్వుడుకాకుండా తలుపులు వగులగొట్టి ఖైదులోనుంచి 

నన్ను వదిలించి నన్ను చుత్తుకు తీసుకొని వెళ్ళి మాయింట్లో వరుపు 

మోద వడుకో పెట్టక లవు, అయితే అంతవ నెందుకని, చేశమల్లా. గోల 

యిపోతుంది. చెగా ఖిదులో వడ్తానన్నమా కే అ|పతిష్ట్య నాకు, 
రా 0 Gs 6 

సూరి. వెంటనే వదిలివచ్చినప్పుడు అ ప్రతిష్ట యేముంటుంది! 
A] 

డాసు..వదిలించుకురాగానేఆమరునాడు (పొద్దున్నే ఖై దులో 

పెడతారు. 'నేను _ఖెదులోనికి "వెళ్ళడం ధయ్యాలు వదిలిం చడంయి బే 

వసా? ఇదిగాక యింకో గాొప్పచిక్కు_ందె వరాడండి, నేను ఖై దులో 

వడికే లోకాని కవకారం, ఏీమంకే యిప్పుడు దయ్యాలువట్టి "బాధ 

న జేపాళ్ళ కందరికి నేను వాటిని వదిల్చి ఉన కారము చేస్తూన్నాను 
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చేను లేకపోతే వాటిని వది ల్చేవారండరు, ఎన్నికుటుంచాలకో 'సోని 

కలుగుతుంది, అడిగాక నేను గొవ్పమం్మత్ర గాడి నగుటచేక దయ్యా 

లామై చేకేగి మనుష్యులమోద వడుట లేదు, నేను శైదులోవడి తే 
అవి వేగి నునుష్యులమిోద వడి లోకమును నాశనం చేస్తాయి, 

అందుచేత నేను ఖై దులో వడడం యిష్టం లేదు. 

సూరి.__అలాగ్లై "లే మారు ఖైదులో వడకుండాయుండే యుపా 

యం నేను చపుతా వినండి, దయ్యాలవరీకు. నిమిత్తం నాజుంతట 

నేనే దయ్యాలని చూవించమన్నా నని మోతవ్వు లేదని చేను న్వదస్తూ 

రీతో ఉ _త్త్రం (వాసియిస్తాను, అని మోదగ్గర ట్టుకోండి, మ్ాకు 

భయము లేదు. 

దాను-(తనలో) వీడమ్మాక డుపు కాలా వీకునది బేవొడు కాదు, 

ఎన్ని దొంగయెత్తులు వేసినా మత్తుకు వై యెత్తు వేసి తనమా కేమై గా 

వుంచినాడు, ఇకనవ్చకోక తవ్చదు, ఇక నాశేమియు క్రి తోచడం 

"లేదు, కానీ గ లేవాతుందో అవుతుంది 

సూరి___వమి టాలోచిన్తూన్నారు, జవాబు చెవ్చ లేమి? 

దాసు.._.ఆలోచన యేమి'లేదు, పొవము మాయవ స్వే ఆలో 

చిస్తూన్నాను, దయ్యాలు ఒకసారి వచ్య్భాయంకే ఆహారం వడి లేనే 

కాని వెళ్ళవు. భయవడి మీశేనా చస్తారు, లేకపోతే అవైనా వివ 

చుకుతింటాయి. అవి మ్మేకేగుతే నేనైనా ఆవ లేను, కొరివిదయ్యాలు 

బాలింతదయ్యాలు ముసలిదయ్యాలు వడుచుదయ్యాలు పిల్లదయ్యా 

లు వెద్దదయ్యాలు ఛశాకివీలు థాకినీలు కామిసీలు భూతములు 

భేతాళములు యడీణీలు (బహ్మరాతుసులు వచ్చి నిన్ను చుట్టుముట్టి 

నోట్లోనుంచి మంటలు, చెవుల్లోంచి 'జెళ్హైలు ముక్కు_లోనుంచి పాము 

లు బయలు బేరుతూం శు, శవాలని వీక్కు_తుంటూ, పుజ్హైలలో నెత్తురు 

ఫోనుకు తాగుతూ తలలు విరియబోసికొని 'తెయ్యని ఆడుతూం జే, 

న మ స 
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చే నెల్లా ఆవ నావాటిని, సీవెల్లా (బతుకుతావా యని నాకు 

గంచెడుబెంగ పట్టుకొన్నది, ఆపైన అని (గామంలో పడీ 'య్మి 

కొంవలు తీస్తాయో యని భయంగావుంది, 

సూరి-తమరం శే వాటికి గడగడకదా, అందుకు చేత (గానూ 

నికి భయం లేదు. నేను పోయినా నాస విణారంలేదు. అందుకువేత 

చూపిం చండీ, ' 

దాసు... నే! మోక ర్భమునకు "జీనేమిచేయను! ఎవడి (ప్రారబ్ద 

మెలాగున్నదో అల్లాగాతుంది (బహ్మలిఖత "మెవ్వడు తుడిచివేయ 

గలడు. మోకు దయ్యాల చేతిలో ఇవాన్సంది, మిజాత కరీ త్యా కూడా 

మికు మార్క-దశ ఉన్నది శేపు శనివారంర్మాతి మావిస్తాను, నాతో 

త ్రశానమునకు రండి, 

సూరి.__తవ్చక వస్తాను, 

(అందణు నిష్కు_ )మింతురు ,) 

బట్టా 

రెండ వరం౦ంగము 

శ శానభూమి 

(అవ్వుడు దయ్యాలదాసు నత్యిసూరి (వ వేశించుచున్నారు) 

డాసు..-నూరిగారు! శృ శానభూమిలో (వ వేళించినాము, 

ఇక మిాయదృష్టములో నున్నది, 

, సూరి... భయము లేదు, మోామం[తములనలన నే దయ్యములు 

భుసకు కనబడి వెనుకకు 'సడలిపోవును, 

దాసు. (తనలో) ఈ ముండకొడుకు . మూలమున . నాకు 
బాన్రవచ్చి నది. దీవములు పెట్టిన తరవాత నే నిల్లుకదల లేను, కది 
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లికే చేటుభయము, అయినప్పటికి వీడు నాకు సాయమున్నా డుగనుక' 
భయ ముండగూడదు, ఏచెట్టునో రువ్చనో చూవించఛి వీడికి, అజే 
దయ్యమని చెప్పుతాను, ఏడు ముండిబండలాగున్నా డు. ఏడికిభయము 
లేదు. వమ 'వేదు, 

నూి___డాసుగారూ ! చెవ్వులు తొడుగుకు వచ్చివారా? 
"లేకపో లే యముకలు మేకులు కుండ నెంకులు చెదురు వేళ్ళు కాళ్ళలో 

గుచ్చుకోగలవు, 

దాసు -__తొడుగుకొనేవచ్చినాను (తనలో) నాకు భయము 

'వేయుచున్నది, ఈయన చేయి గట్టి గావట్టుకుంటాను. ((వకాశముగా) 

నూరిగారూ |! మో చెయ్యి నామోదవేసి నన్ను గట్టిగా కౌగలించు 

కోండి, మోారుభయవడి నమూర్భువో తా మో, 

సూరి... నాకేమి భయము లేదయ్యా ! 

దాసు....ఆలాగుకాదు. నామనఏ చి తృీగించండి ఎందు 

కయినా మంచిది, 

(అని ఆయన చెయ్యి తనమిద వేసిళొనుచున్నా డు.) 

సూరి... దాసుగారూ! మిం శరీరము వణుకుతూన్న ట్టుం దేమి? 

దాసు. (తనలో) నేను భయము వేత వణకడం వీడు గహించి 

నట్టున్నాడు! దీనిని నేను నమర్థించుకోవ లెను, ((వకాశముగా) . నేను 
మం తాంన్నీ యిష్హూడు పున శరణ చేయుచున్నాను, అందుచేత 

శక్తులు, దేవతలు అన్నీ వచ్చి సన్నావహించుచున్నవి. శ కే లావ 
హించి నవ్పుడు వొళ్ళు కంవమెత్తడా మటీ ? 

సూరి..నశే ! వదండి, (అని ముందు“ మాచి) అదేమి 

టండో చదాసుగారూ! ఆ దుబ్బు [వక్కనుంచి యెవరో లేచు 

దాసు. (గడగడ వణకుచు) ఏడీ యేడీ ! ఎక్కడ? 

నూరి..అడిగోచూడండి దత్నీణంగాను | 
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[అవ్వుడొక విగహము (వశేశించుచున్నది.] 

నిగ. (తనలో) తవ్చకుండా నాయెదుట కనవడుచున్నప్, 

దయ్యము లే ఈ రెండు. దయ్యములు నన్ను చూచిన పక్షమున 

తప్పక నామోద వడి చంపగలవు, 

దాసు సూరిగారూ ! అది తప్పక దయ్య మే చేను యెన్ని 

ఏధాలో మిలో చెప్పి నాను, దయ్యములు కన బడతవి రావద్దయ్యా 

అని చెప్పినాను. నా మాట మారు ఏిన్నారుకారు. ఈ దయ్యము 

మిమ్మలిని నన్ను గూడ మింగి "వేస్తుంది, దీనికి సాయంగా యింకా 

కొన్ని దయ్యాలుకూ డా రావచ్చును, 

సూరి రానియ్యండి, భయము లేదు, 

దాసు-_భయము లేదని మోరంకే నరా? నాకు భయము 

గానేయున్నది, 

సూరి-మో కే భయమా ? ఛభయమువేత నేను చచ్చిపోతా 

నని మారు ఇెప్పినా రే, అలాటిది మావే భయవడుచున్నా రా ? 

డాసు._..ఈవేళ యేమోకాని నా మంత్రముల పునశ్చరణ 

వనికిరావడం లేదు, మన యెదుటనున్న యీభయ్యము మంత్రశా స్త్ర 

మంతా వచ్చిన (ాహ్మణ దయ్యములాగున్నది, అందు చేత నే 

నా మంత్రములు వనిచెయ్యక నాకు భీతి పుట్టిన డి, 

సూరి___నే నున్నాను మోకు భయము లేదు, నన్ను కౌగిలించు 

కోండి, ఏమి! మో వొళ్ళంతా చెముటవడుతూంది ధైర్యము తెచ్చు 

కోండి, ఆ వ్మిగహము మన శేశే వస్తూంది, 

దాను_(భయముచేత మాటరాక) మొ మొ మొ మొ 

మూలాన్ని నేనేనే నే చచ్చిపోతూన్నా ను, చూకండి ఆ చెయ్యం , 

మనమిాద కొస్తూంది అదిగో డాని కాళ్ళు వంకరగా నున్నవి, అది 
| 

జ బల వ్ 
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విగ-_(తనలో) ఈ దయ్యాలు నన్ను చంసక మానవు 

ఇన్వూజేమిగతి. గట్టిగా కేక వేస్తాను. పొలములలోనున్న  'వాళ్ళెన 
నైనా నాకు సాయము వస్తారు (అని) అంతా రండరోయి. 

(అని శేక చేయుచున్నాడు.) 

నూరి... (తనలో) వమి యా యాశ్చర్యము, దయ్యమా 

మనుష్యుజా యెవడు వీడు ? దాసు చెప్పి"ట్లు దయ్యములే వచ్చు 

చున్న వా? ఇతడు భ్రైర్యముగా నున్నవతృమున నేను థై ర్యముగా 

నుందును. ఇతడు మట్టిముద్దలా చదికిలబడుట చేత నాథై ర్యముగూడ 

ఇిడిపోయినది ఇన్వుజేమిగ తి, 

దాసు..నూరీ! నన్నొదిలి వెట్టవయ్యా! నేనిక్కడ నిలవ లేను, 

ఆదయ్యము తక్క సదయ్యాలనికూ డా రమ్మని రండ గోయియని విలు 

స్తూంది, అవన్నీ వచ్చిన తరువాత మనము (బతక నే లేము, ఇవ్వూడే 

పారిపోదామురా, నీవు రాకపోతే నేను వెళ్ళక మానను, నన్ను 

వదిలిపెట్టు, 

(అని చెయ్యివదిలించుకొని వరు గెత్తుచు న్నాడు) 

నూరి..__ఇక నిక్క-డ నేనెందుకు, 

(అని వాని వెనుక నరిగెత్తుచున్నాడు.) 

విగ రండ [రో రండ(రో. 

(అని బారి వెనుక వరిగెత్తుచున్నది,) 

కాపులు. (పొలము విడిచి ఎక్కడఎక్కు.డ ఏమిటి వమిటి? 

(అని వీరి వనుక వరిగెత్తుచు న్నాడు) 

దాను....(కొంతదూరము వరుగ త్తి, ఆయానము చేతుచచ్చా 

నో (అని (క్రింద వడుచున్నాడు,) 

సూది దయ్యాలురో యి బాబో దయ్యాలు, 

(అని జానుమోద వడుచున్నాడు,) 
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వగ ___ఇక నే నరిగుత్త లేనరోయి, 

(అసి వాళ్ళమాద వడుచున్నది.) 

శాపులు..దీవం దీవం, 

(అనియొక దీవమును తెచ్చిచమాూచుచున్నారు) 

కాపు (వై విగహమును లేవదీసి) వొవడవురా నును మడ్ 

శివా దయ్యానివా శ 

విగ.._(వగర్భుచు) కోంవడకండి మావభూ! నేను సాక్ 

నరివిగోళ్ణం డి. ఆదాసుగోడు దయ్యాలని సూవిత్తానని చూరిగారితో 

చెపు తానుంశకే యివి దయ్యా లెల్లాగుంటాయో సూద్దారని ఎల్ల యా 

రిద్ద రే దయ్యాలనుకొని యిలా పశైత్తుగొచ్చాను, 

సూరి ఏమిటి వాకిలి సరివిగాడవట రానువ్వ్యూ స్ దయ్య 

మనుకొని మే మిద్దరము వరిగెత్తుకొచ్చాము. చాసుగారూ! అం 
ధయ్యము గాదు. చాకలి సరివిగాడు, 

డాసు..(మెల్ల గా) సీమాట నేను నమ్మను అది దయ్య వే 

కాని మసిపీ.కాదు, ఒకవ్వుడు పిశాచాలు మనివీ వేషము నేసికొ! 

యిల్లా "మాసం వేస్తుంటాయి, 

ఇవాకలి చాబయ్యా | నేను దయ్యాన్ని కానుండి సరి 

గాక్డుండి చవారీలు మోసిన కాయ లియిగోనండి, 

'దాసు.._చాక లిదయ్యాాలికి బుజాలమాద కాయలుంటాయి 

కాపు... లేవయ్యా యా పొటికి దయ్యాల్లేవు గియ్యాలు లేచ్చ 
మా గొప్పమంతగోడివొచ్చావూళ్ళోకి, ఇల్లా దద్దిల్లి పారిపోరో 
వోడవు నీ వేమిదయ్యాలొదులు త్తౌవు, నడునడు, 

దాసు... వొబూ యీోావేళీకి (బతికాను, ఇక నెన్వు! 

దయ్యాల మం(తాలు ఇవ్చను. రండి వెడడాము, 

(అందరు నిమ్మ మింతురు 



[27 

తుంబుర నారద సంవాదము 

తొం_.-మహాో త్నానారదా | స్ు (బ్రహ్మామాననపు తుడు, 

నీకు తెలియనివివ నుములు (తీలోకములయందు లేవ్ట. నాకు కొన్ని 

ధర్శనం 'చేహములు కలవు వానిని సీన్స తీర్పవలయు,. 

నార._మితుడా తుంబురా! నీవు నానీడవలెన యేకాల 

మందు నన్ననునరించి తిరుగుచుందు సనం చేహూములుచూపుట నాకు 

(వధమవిధి, అనియేవో చెవ్వుము, 

తుం___చిత్తము మహో ప్రసాదము, కలియుగమునో నధి కార 

ములుగల కొందరు మనుష్యులు వెన్నెలబభోగూడ శేవకులచేక లాంత 

రులు వేయించుకొని, నడచుచుందురు నక లజగంబునకు చంద్రుడు 

- చేవుడిచ్చిన గొవ్బలాంతరుగ దా అట్టిగొవ్చలాంతడు వెబుగు చుండగా 

దాని వెలుతురున నమ న్న వస్తువులు కనబడుచుండ గా లాంతరుదీప 

ముతో నేమి వయోజనము ఈనం దేహము నాకు దీర్పవలయు, 

నార--(నవ్వి) ఆహాహా! గొవ్ప్చనర దేహమే కాని యీ విమ 

యమున సీను శం కానివృ త్తి చేసికోనలసిన జే ? ఇదిగో కారణము చెవ్వు 

చున్నాను నినుము, అధి కారముగల వారిలో సెక్కు_మందికిీ కన్నులు 

మునుపున్న చోట నుండనవు, కన్నులు నెత్తికి వచ్చును, అకారమా 

[(త్రముచేత కన్నులు మునుపున్న చోట నున్నను దృష్టీ మునుపున్న 

చోట నుండదు, అందుచేత నొందరధికారులకు కన్నులు తిన్నగ 

గనబడవు, కన్నులు పారలుగప్పిఫశోనును, అధి కారమదము ద్భస్థి కడ్డ 

మువచ్చును, ఆట్లాక విధమైన (గుడ్డిత నము కన్నుల నావరించుట చే 

సరిగా కనబడక" వ న్నెలలోగాడ లాంతడలు వేయించుకొండారు, 

తుం___నుహాత్మా చందవమూవా "పెలుతురువల్ల కన్నులు 

కనబడని వారికి లాంగరు వెలుతు రవయోనగించునా ? | 
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నార__కొంతవర  కువయోగించును. చత్యారము నేజీక 
O00 = 

యున్న చారకి నన్నదీవ ముప యోగీంచనవ్రూడు "పదవ త్రి వేసి టీ 
(ఏ 

సు న ల్ల హాం. 9 రగ మిహ్కు_వ కాండిగలడిగ  జేయుదురు, వట్టికన్నులు కనబడనవూ 

సులోచనముల నృృష్టినల్ల చక్కా బడు ట్లు చందశాంతి క్సబడకున 

వాసికి లాంతరు పె: బతుతున చ్చి మునువటి నాని కి తోడువడి కొ 

కనబడవచ్చును. ఇట్లు కనబడక పోవుటశే త సే అధికారి నడచునః$ 

జేమ మనుష్యుని మోద వడునోయను భయమువేత బం టోతులు ఐ 

పెంకు ముందు సషతచి తొలగఎడి తొలగండీయని శాటసారుల 

‘ 

వనొలటగిం చుముందురు. 

తుం... భలీభాళీ, మూరు వప్పినది మిక్కిలి చక్క. గా నున్న 

అుయి చే నిక ఇరుగు కార్ల కు ఏద స్తున్రులూ tera గనబడ వా! 

నార_.క్ష నజడ శీ, వారికి కొన్ని చక్కగా గన బడు 

తాజే దార్హియందు తెవ్ప్వులు తరగా కనబడును. లోళులబాధిం 

కె [కొత్త దార్లు డొ తృపుంతిలు చేగముగ గనబడును, తమయ 

గ్రహము నంపొాదిం ముకొనుట క్యాశితులు తెచ్చిననట్నఘులు కౌ 

కలు హిరణ్య న. క్ర ముంటు.. వీ! కిలో సె న కనబడును, చెయగి 

రుల మవ్ప్చించు నుపాయములు మణీమజి కవ బడును, 

తుంబు ... ముసీం దా! అధికారుల. కిన్నులయం జేనా దొ 

ముండుట్క, వేక్ మజియితర ఆఅనయనములయందుగూడ డొ 

ముండునా * వారికి చెవులు నరిళ వినబడునా మనసు నరిగనుండు' 
| రాఘ ఏ న. లస 1 

సార.___మిల్తు, జ | సివకుగు చున్న (వశ్నములు మిక్ 

మంచివి. పీ వశ ల కన్నిటెక దగిన యు తరముల. జెవ్వుచున్నా 

వినుము, నందెపాములు "ొపికొనుట సురకుషలత ణము, అట్టుచేలు 

చేత నాకు మిక్కిలి నంతోవముగ నున్నది 
| 5 

తుంబు_ మాన టీ పారి రిర్భనము లభించినవ్ప్వుడే నం? 

ములు శీర్చికొనకవో యిన వతమున మూవంటివారి సం'దేహామ 
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తీర్చికొనుట యెవడు, అందుచేత శేనివ్వుకు మిమ్ము నొక్క_టి 

యడుగుచున్నాను. 

నార -_న చే అకర్ణింపునము, అధికారుల కన్నులయందు దోవ 
3 

మున్న శై చెవులలోగూడ గొంతదోషముండును, 

తుంబు-. చేవా ! ఆదోవమెట్టిది (1 

నార. వజలు సాధారణముగ జేసిళొనునట్టి ముసవి ననవులు 

చప్పున సినబడవు. వారు కంఠము లె త్రి యరచినను ఒకవ్వుడు గోల 

యుత్తుచున్నను అని వినబటోవు, పూర్యన్నేహితులు వేదచుట్టాలు 

ముదలగువారి మాటలుగూగ. వారికి తరచుగా వినబడను, 

తుంబు.. ఎందు చేత వినబడవు ? చెవుణా + 

నొర..._ కేవలము రోగనంబంధ మైన చెవుడుగాదుగాని యిది 

మయొకవిన మైన చెవుడే, 

తు-బు-- ఈపిధ మెన చెవుడున కవువషధము లేదా? 

సాగ... ఈ పన్చడురోగము వై ద్యులసహాయమునలన కుదురు 
యా 

నదిగాదు. మందులవలన మాంనునదిగాదు. దీనికి గొన్స రావ 

ముక కే యున్నది, “అధికారాంతేమునందు జూడవలనుగా నా 

యయ్య సౌభాగ్యముల్ ” అను వాక్యమునుబట్టి యువో గమునుండి 

తొలగింవబడుటయీ యా చెన్రడునకు గొన్నమందు, ఇది య మోఘ 

సున యాషధము, తక్కిన యావధఘము లొకవ్వుడు వనిచేయును 
అ చో 

ఒకవ్వుడు వనిచేయను. కాని యీ యావధము మూత్ర మట్టిది 

గాదు, దీనిశ క్షి యషోఘమెనది. 

తుంబు ఒ స్వామోా ! అధికావములో నున్నపుడు వారిశేవి 

వినబడుచుండును ? 
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నార__కొన్ని తవ్చక వినబడుచుండును అవి యేవన' 

కరొంచెములు తవ్చక విన బడుచుండును, కట్నములు కానుక 

భాగ్యము కూరలు పాలు "పెరుగు నెయ్యి వండ్లు మొదలగునవి వం 

దుమని తమకు లోబడిన మనుష్యులు చెన్వునటిమాట "లెంత మెల్ల 
వ్ర 53 ర య 

జెప్పినను నచ్నముగ వీనబడును, అందులో నొక్క_ యశఠుర మెన 
స్ ల రా 

వినబడకవోదు, తమకు బహుమానముగ చెచ్చిన రూపాయ 

ముంచినో కావో యని శెలిసికొనుటశై మోగించినవ్వూడు కలు 
రా జ a —_ జ జ వ ధ్వని చక్కగా వినబడును, భార్య నగలు నెట్టుకొని ఘులుఘల్లు వ 

తిరుగుచున్న  చన్వుడు హోయిగా వీనబడును, తనకుగిట్లవి వ 

ష్య్యులు నమూలలనో నూర్చుుండే ఇవ్వకీొనిన భాటువాటు మా 

లన్నియు గట్టిగా వినబడును, ఇసన్క.ంటాక్స మొదలయిన వన్ను 

గటుటకు ఉన్ననంగ తులు లేనట్టు లేనినంగతు లున్నట్లు నినబడు 
ఉట ౧౧ య 

నునుష్యు లొకనంగలతి చెవ్వకొన్న పుడు మరియొక నంగ తి వినబడు 

డర్హొక వాదముసేయగా ఏరి చెవులకు మగియెక వావము విన బడు 
3 

తుంబు-_ మహాత్మా మియువ దేశ మువ లనధన్యుడనయిక 
లో 

(ఇద్దణు నిష్క- /మింతురు) 

rf అకులు 

మెట్ట వే దొంతము 

[అవప్రాడు బలరామస్యామి గారు, ఏలకంఠ ముగారు 

[వ వేశించుచున్నారు) 

సన్ల బలరామ స్వామయ్య గారూ! ్తడి పూర్వజనృృ వా; 

యోజన వాననో నే నెరుగనుగాని మారు మాసావిట్లోకి రా7 

గువ్వుాన వానర కొడుతూంది, 
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బల.-మోరు పూరంజవువొనన యీజనవానన రెండు 

కూడా లేనివారు. మారు సౌఖ్యవడ లేరు ఒకరు సాఖ్యవడుతూం కే 

చాడ లేరు, 

వీల _ సీకు నీసౌఖ్యమునకు వెయ్యి నమస్క్మా-రములు* 

నాకు యీ ,తాగుబోతు సౌఖము వెయ్యి జన్నాలశే నా నద్దుః* 

నాశేశాదు, హాశతువ్రులనై నా ఏదు, ల = 8 

బల... కావలెనంకే మాత్రము వన్తవా, తనకు ధైర్య 

ముండవ ౨, ఓర్పుకొ నేశ క్కి యుండవ లె, మోనంటి అవ యోజకు 

లకు యిటువంటి శ క్కులురాను, 

సీల.'రాకపో తే నూనిరిగాని నాదోక్క- మవనున్నది చిత్త 

గించండి, 

బల - నమిటో ఆమనవి 'ెవ్పండి కొంచెమునేపు చిత్త 

గిస్తాము, 

సీల..మిారు వట్టవగలు మాత్రము మద్యపానము చేయ 

వద్దని నా మనవి. 

బల... రాతి చేయవచ్చునా యేమి? 

సీల_శా| తీ చేయకూడదు, 

బల...రా తీ వేయకూడదు, వగలు చేయకూడదుగ దా, 

రాత్రి చేయవచ్చునని మీరుయీలా చెన్పుచున్నాగు. పావమైనవ్వుడు 

వగలు చెయ్యకూడనిది రాతి చేయవచ్చునా ? 

సీల..... పానమన్నమాటకు నసంబేహము లేదు. వగలు (తెగ 

వద్దన్న దానికి కారణము వినుడు, రా తులు మరు మోయమింటివద్ద నే 

యుందురు. మోకంపు మూక, మోబంధువులకు యింపుగానుంక:ను, 

వగలు (శౌగినచ్చినవమీమున యీకంపు మేము భరింవ లేసండ 

నున్నాము, మెగా వగలు మోర నేక న్యా పారములమోాద పోవుదురు. 

ఒళ్ళు "'తెలీయక వడిపోయిన చాలా (వమాదము నంభవించుకు, 
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అపశిష్థనచ్చునన్నమాట నేను చెప్పగలను, ఏలననగా యింత 

కంశు య వతిష్ట యిక వచ్చుటకు ఏలు లేదు, 

బల... మోెరేదో పావమనుచున్నారు. పొవములు పుణ్య 

ములు జూంతానై, యజ్ఞములో (ాహ్మణుడు మేకను చంపితే 

పుణ్యము, కసాయివాడు మేకను చంపితే పొవమా? "మేము చేదాం 

తులము, నలిని చేనును చంపితే యెంతో ఆవును మేకను చంవితే 

అంతే మనిషిని చంపినా అంతే. అన్నీ జీవము లే, అన్నీ (పాణ 

ములే, ఉదో్యోగములలో చేరినవారు నర్మా_రువారి ఆర్హరు[ వ కారం 

కుక్కలను చంకించుచున్నారా లేడా? అందువలన పావమా 

పుణ్యమా? లోకములో పావము లేదు, పుణ్యము లేదు, ఏదో వతిష్ట. 

అని 'సెలవిచ్చేరు, (నతిస్తైమిటి అ్మవతిశ్హే.మిటి పిచ్చమాటలుగాని, 

లోకులందరు చేరి వాడు (తొగుతొడని చెన్వుకొన్నంతమ్మూతమున 

వాడికివచ్చిన నష్ట మేమి! ఈ చెవ్వురోవడమువల్ల వాడికి సారాయి 

దొరకడం లేదా? అవ్వులవాళ్ళు బదుళ్ళిన్వడము లేదా? ఆ స్పిఉన్నంత 

మట్టుకు మంచివాడికి చెడ్డవాడికి అవ్వూలిస్తాదు అస్తి లేనవ్పుడు శుద్ధ 

(శోత్రియుడికి అవ్వు లియ్యరు, (తాగుబోతుకు అవ్వులియ్యరు. మో 

రందరు ఏమనుకుంశే నాశేమి! నన్ను మెచ్చుకు నేవాళ్ళు నన్ను 

మెచ్చుకుంటారు, (తాగుటకు డబ్బు తేసివా 'భ్ళెందరో కాళ్ళులాగి 

నడుముపీకి, మతిలేక నానద్దకు వత్తురు, నచ్చినప్పుడు నేను వాళ్ళ 

నాదరించి (వతివాడికి (తాగినంత సారా పోయిసాను, అవ్వుడు 

వాళ్ళు నంతోనించి మపహారాజూ | స్ు వెయ్యేళ్ళు (బతుకు, 

న్ు ధర్భగాజన్ర పీవంటివాడికి జమోాలు రాజ్యాలు యివ్యక 

దిక్కుమాలిన భగవంతుడు పిసినిగొట్టు ముండావాళ్ళ కిసాడు, 

సీచేతిలో రాజ్యాలుం కే కల్లు చెరువులు, సారానర స్పులు, (యాంటీ 

కాలవలు (తవ్విస్తువుక దా! అని వారు నన్ను స్తో తము చేస్తారు, 
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చేగోడీలునంటి కుండలాలు శెన్రులకు తగిలించుకొని చిరుగుల శాలు 

వొకటి మోద కవ్వుకొని జనలు తడికలు కట్టునట్లు వచో శెండు 
ఉం ౧ 

వనసలు చదువు అవధానిగారికి ఏవో జీడడబ్బులిన్నే ఇం(దుడవు 

చందుడవని స్తో తములుచే స్తాడు, వీమెవ్వుకి నామెప్బుకి శేదమేనిటి ? 

నీల... ఓీరిబాబు యి చేని 'వేదాంతమయో్యూయి, నెట్ట చేదాం 

తములాగున్న ది, 

బల మెట్ట వేదాంత మో, వల్ల పు వేదాంత మో నాకు తెలి 

యదు (తాగుడు మంచిది, బేనతలు తాగే అమృత మేమిటి? అది 

సారాయ్. యజ్ఞ ములలో చేసే సోనపానమేమిటి? అది సారాయే, 

సారా అమృతరసాయనము, "జేవతలు “తాగుబోతులు, మునులు 

(తాగుబోతులు, (వవంచనుంతా (ఆాగుబోతులు, (తాగుట వైద్య 

శాస్త్రరీత్యా చాలామంచిది. ఒంటికి పహుషారీయిస్తుంది, మనస్సుకి 

మరవరాసి ఆనందము ఉత్పాహము కలిగించును, 

సిల___ఇక నీతో వాదించేచాడు లోకంలో వేడు, 

బల. వాదములన్ని టికీ శిధోఖూవణ  మింకో! టియున్నది 

విను. (తాగుడు లోళోవ కారము, నావంటి వాళ్ళు లోకంలో యొం 

దగో వుండబట్టిక దా సారావ ర్హ్శకులు బాగువడుచున్నారు, నానంటి 

వాళ్ళని నమ్ముకునేక దా యిజారా దాద్లు పాటపాడుచున్నారు, 

మావంటివాళ్ళు లేకపో తే బ*ళ్ళందరు యేమి కావలసినది * ఉవళశార 

మటుండగా (తాగవద్దనుట గోవ్చ వేరము, ఏమనగా (కౌగవద్దం కే 

సర్మా-రుకి గొవ్పనష్టము కలుగ జేయగమన్న మాట, సీమాటలువిని 

అందరు |తాగకవో తే నర్కా.రుకి కోట్లకొలది సష్టముకదా ! ఇటు: టి 

మాటలు "చెప్పేవాళ్ళు దుర్భాజ్లులు, నర్కా- దుకు నష్టము కోశేవాళ్ళు, 
వ 

సీముఖం మాడగూడదధు. 
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సీల....బాబూ, నీతో మాట్లాడినందుకు నాదే బుదితక్కువ, 

పావము పుణ్యము లేదన్న వానితోను (వతిష్ట అవతీష్ట్ర శేషన్న వాని 

“తోను, వెగా మావంటి వాళ్ళు నర్కా-రుకు నష్టము కలుగ చేస్తారు 

అనేవాళ్ళతోను మాట్లాడడము చాలాకష్టము, యు_క్తికి యుక్తి చెప్ప 
గలముగాని ముండివాదమునకు జణాబు చెప్ప లేము, సీవంటి వాళ్ళను 

నమ్ముకొనిసారాయిజారా దార్లు పొటపాడుచున్నారు, సీవంటి వాళ్ళను 

నమ్ముకొని బోగమువాళ్ళు వడుచుపిల్లలను వెంచుకొనుచున్నారు, 

సఏవంటి వాళ లను నమ్ముకొని కసాయిదు కాణపువాళ్ళు నూంనపుదుకా 

ణములు వెట్టుచున్నారు. ఇటువంటి వాళ్ళందరిని పోపీంచుట'కై మహాను 

భావుడవు అవ తార మె త్రినావు. సీకు వేనేజనము లేదు, 

బల-___నాకు జన్నృము లేనిమాట నిశ్చయము, నీ వెన్ని వేల 

వర్యాయములో పుట్టి చచ్చుచుందువు, 

సీల_..సీకు పిశాచ జన మేగాని మనుమ్యజన్న లేదు, 

(అని నిష్మో-మింతురు,) 

[అవృుడు రామస్వామి, కృష్ణస్వామి, (వ వేశించుచున్నారు) 

రామ... ఇందులోతప్పు నా శేమి కనువడదు, 

కహ లంచములు పుచ్చుకొనుట తవ్పేకాడా ? అట్లయిన 

గవర్న మెంటువారిది గొవ్చ నేరముగ నెంచి లంచ గొండులకు శిక్ష లేల 

వేయుచున్నారు ? 

రాము గనరక్మెంటువారు _ తెలివితక్కువ శికులు వేయు 

చున్నారు వారికి దీనిలోనున్న పరమార్థము తెలియదు. 

కృష్ట లంచము పుచ్చుకొనుటలో వరమార్గముకూడ 

నున్న డా శి 

రామ___ఎంత పరమార్థమున దో సీశేమి తెలియును? లంచము 

పుచ్చుకొనుట అనగా వరోవ "రము చేయుట. లంచము పుచ్చు 

కోని వొడు వరోవ కార "మేమిటో జన్ఫుమధ్యమం బెరుగ డు, ఇద్దరు తగ 
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శివ్రులాడి నేను మేజన్టీ)టును గనుక నావద్దకు వస్తారు. వచ్చినవ్వుడు 
న్ యు లాలి 

ఇకరివద్ద లంచము. పుచ్చుకొని వాసికువ కారమువేయుచున్నానా ! 

తేదా? 

కృష్ణ. ఈలం చమువల్ల రెండవవాని కవకారము చేసినావా 

"లేచా? 

రామ... ఓయి వీచ్చినాజ*! రెండవవానికి ఎవ్వడుకూడా 

అవ కారము జరిగి తీరుతుంది. ఒకరిమోద నొకరుశణార్జియిచ్చినవ్భుడు 

అధికారి ఇద్దరితర పు తీర్చు చేయ లేడు” నా! ఎవడో ఒకడితర వె తీర్చ 

వేయును, అందువల్ల ఒకడికువ కారము, ఒకడికవ కారము జరుగును, 

లంచము పుచ్చుకొన్న వాడుకూడ ఆవ కార మే ఎవడొ ఒకరితరపునే 

తద్ప'చేయును, ఎవడినో ఒకడికే అవకారము జరుగును. 

కృన్ల_..ఓరి! సీ తెలివి తగలబెట్టా, న్యాయమయిన అధి కారి 

తీర్పు చేయునపుడు నేరస్థులకు శిక్షకలుగును, నేరము లేవివాశికి గార 

వనము జరుగును. లంచగొండులు తీర్పు చేసిన వశమున నేరస్థుడు శిక్ష 

"లేకుండ తప్పించుకొని పోవును, 

రామ__ఇదా సీగొవ్చ సంచేహము? సరిలే! పిచ్చిపుల్లాయ 

వలె నున్నావు. నేరస్థుడు శిక్ష లేకుండ తప్పించుకొనిపోవుట మంచిది 

-కాదనుచున్నా వా! నేరస్థుడు పావము! తెలియక వదో అవకతవక 

మని చేస్తాడు, అందుకుపోనిని జెలులోనికి వంవితే వానివెంక్తాము 

చుడ్లలు గోలుగోలువుని వడవరా? వాడు జైలులో మట్టితట్టలు మోసి 

ఆనమానముపాలు గాడా? వాడిని వడిలివేయుటవల్ల వాని కవమూా 

నము తప్పించి వానికి, వానికటుంబమునకు, ఎంతోఉవ కారము 

జేయుట కాదా! వాళ్ళవా ళ్ళెంత నంతోవీ.స్తారు? ఇదంతా వరోవ 

-దారముకాదా? 
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కృష్ణ _ఇదిఅంతా పిరియాదికి అన్యాయము కాదా? వీరి 

దికి ఇందువల్ల గండు అనకారములు జడుగును, మొదట నేరస్థుడు 

వానినికొట్టియో, తిట్టియో అవ కారము చేసినాడు వాడువేయగా 

మిగిలిన అవకారబు శేనుకొట్టి వేయగా మోరుచేస్తారు. ఇక లోక 

ములో న్యాయ మే లేదన్నమాట. 

రామ---న్యాయము లేదా! ఎవడో ఒకడు కష్టమనుభవించ 

వలసిన ేనా! సి రియాదితర పుతీరుపుచే సే స్పేముద్దాయికినస్ట్య ము, ముద్దాయి 

తరసు తీర్పుచ్వేస్తే పీరియాదికినష్టము, ఎనడికో ఒకడికి నష్టముక్లుగు 

తూనే న్రంటుది, ఇందులో వునశెవరిమోద ఇష్టమో వారికి ఉవ 

కారం చేన్తుంటాము. ఇదికాక ఇంకొకనంగతి ప్తావిను, సిర్యాది 

న 

ముద్దాయిల సిద్దరిని విచారించి ఎవరితరపు స్యాయ మో వారితర మే 

తీర్చ చేయ నిశ్చయి :చముకొని వాకిదగ్గర నుం చే లంచము పుచ్చుకొను 

నెడల త స్పేముంది? ఇందువల్ల సిర్యాదీకి న్యాయము జరుగును, నేర 

స్టుడు తివ్షీంచబడును, మాన *అంచము దొరుకును, ఇందులో పొవ 

స్స? త న్చేవి? 

కృష్ణ... సీకు పావము తవ్వ అెలియడముబేడా! నర్కారు 

వాగు సీకు జీతమిచ్చుచున్న చెందుకు? ఎవరివల్లను లంచము పుచ్చు 

కోకుండా న్యాయము చేయవలసినదని కాదా? 

రామ == నర్కా.కువర్చర చడాని కేమి లే! ఇన్ని మాట 'లెండుకు 

నేను వేదాంతము చెప్తావిను! లంచము వాలమంచిదిగనుక నే చేవతలు 

కూడా లంచము పుచ్చుకొంటారు. చేవుడికిచేసే సేవలుఉత్సవములు 

లంచములు కావా? _దెవస్తోతము లేమిటి! లంచములుకావా! యోగ 

ములు నోములు నమిటి! చేవతలను 'మెప్సీంచుటకు కావా+ వెంక 

కేశ్వర (వతీములు, నత్యనారాయణ (వతములు లంచములు కాబో? 

డేవతలు మనకు జబ్బులుచేయించగమ , మన చేత ముక్కు_లుపు చ్చు 

కోనడము అవ్వుడు జబ్బులుపోగోట్టడము, దేవతిల శే దిక్కు లేనవ్చూడు 
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ఉవ్వు పులుసు తినేమనకా ? మగా అద (త ప్రకారము లంచమిచ్చే 

వాడు లేడు, పుచ్చుకొ నేవాడు చేడు. అంతామాయ అం తామిధ్య, 

కృష్ళ ---సీ వేదాంతము మెట్ట వేదాంతము, ఇది న్యాయ 

వూర్షంలో వెల్ళేవాడికి వసికిరాదు, 

రాము... న్యాయము న్యాయమని గుంజుకుంటానవు, న్యాయ 

మేమిటి ? లోకములో న్యాయము, అన్యాయము అనునవి "లేవు, అవి 

విచ్చి వాళ్ళు పెట్టిన శీదము, నీకు న్యాయ్యమైనది నాక న్యాయము; 

సాకు న్యాయమెనది నీక న్యాయము. 

కృష్ణ _. ఈ మొండివాదములు చేసేవాళ్ళతో మాట్లాడేది 

కష్టము. అందుచేత సీతో వాదించ తలచుకో లేదు, 

రామ...పోసీ యీవిషయమె వాదము కట్టి పెట్టి మరియుక 

విషయ మడుగుతాను :)బెవ్వు, 

కృష్ణ సీ విషయము లన్నియు విషములనంటి చే, చెవ్వు 

టకు వినుటకుగూడ బాధకరములై నవి, 

రాము. మమ్ముతిట్టదలచూకొన్నపతమున ఏకముగా అన్నిటికి 

నొక్క సారియె తిట్టన చ్చునుగాని ముందుగా _వెప్పేది వినుము, 

కృష్ణ అడిగే దేమిటో త్వరగా అడుగు, 

రామ... అబద్ధములాడుటవలన లాభ మున్నదా లేడా! 

కృష్ణ -_సఏవంటి దు ర్మార్దులకు లాభ మే, లోకమునకు నష్టము, 

రామ _. లోకమునకు నష్టము లేదు లాభ మే, 

కృష్ణ ఒకరికి నష్టము కండ మరియొకరికి లాభ మెట్లు 

వచ్చును శి 

రామ. ఒకరికి నష్టము "లేకుండ (వవ౦చములో సెన్నడు 

నుండదు, కాని యబద్ధమువలన గోన్పయువ కారమున్నది. అవి చెస్పెద 

వినుము. “అశ్వద్ధామ పాత ఃకుంజర ణి అని మెలగ నొక “చిన్న ' 
ణి గ 
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యబద్ధమాకుటవలన ధర్శరాజున కెంతలాభముకలిగినదో చూడు | 
ఎందరెందరో మహావీఠులకయిన చంపుటకు శక్యము గాని (దోణాణా 

ర్యలు వణములో చచ్చిపోయినాడు, ధర్భ రాజునకు నరకమువచ్చి 

సత్యము సత్యనుని 'మొత్తుఖొనే మాయందరకు పువ్వులవిమానము 

లెదురునస్తాయా యేమిటి? ఎన్ని యేడిచినా మోకు నరకకూపాలే 
గాని మరియొక యేడుపు లేదు. చందహానకథలో విమయయనే విల్ల 

తవ్వు సృష్టి చేసినందువల్ల చర్మదసోనుడు [బకికినాడు. ఆమె యావని 

చేయని యెడల చందహాసుడు చచ్చిపోవును గదా! 

కృష నీకు వాళ్ళచర్నిత లే బావకముకువసాయిగాని బలి 

చక్రవర్తి హారిశ్చం[దుడు మొదలగువారి చరిత్రలు నక్ష జ్ఞావకము 

రావ్రుగడా. 

రామ... స సకమురా కేమి! త న వట్టినకుం బేటి మూడే కాళ్ళని 

సత్యము సత్యమని వ్రీకుల్రాఢి యెదవన్న ర యెదవలయి 'రాజ్యమువోగొట్టు 

కొని అడ్డమయిన వాళ్ళ కాళ్ళు వట్టుకొని చెడిపోయిన (భస్ట్రలు వ్ 
Go రి ఉం య 

కదా యని నాకు జ్ఞావకమువచ్చు చుండును, హరిశ్చం[దనాటకము 

విన్నప్పుడు, ఆడినవ్వుడు, అది విని చూచిన మన కోజ్జనిర్భాగ్యులు, 

ఆ తెలివితక్కువ ముండాకొడుకులవ ల చెడిపోతానేమోయని నా 

(వాణాలు వీచుకీ చువుంటూంటాయి. ఇటువంటి పున్తకా లచ్చు"'వేయ 

నం స్టైగవర్న మెంటువాకు రూలు ప్యాసుచే స్వే స్తేబాగుండును, ఎవరైనా 

కవీశ్య పలు బయలు బేరి శు కాచార్యులవారి చరిత నాటకముగాను 

పురాణముగాను (వాస్తే యెంతో బాగుండును. ఈపాడు కవీశ్యరులు 

వని లేనిమంగలి వి తల గొరిగినాడన్నటు అవకతవక పుస్తకాలు 

(వాయకపోతే ఆమహోనుభావుని చరి త్ర బాయరాదూ? పుణ్యముపురు 

మార్గ ముకూడాను, అమ్ముకుంకే గోనినం చెడు రూపాయలు వస్తాయి 

అవన! ఆ మహానుభావు డెన్ని చెప్పినాడయ్యా ! చచ్చి స్వశా 
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నున్నాడు, చల్లని వేళ జ్ఞావ కానికివ చ్చినాడు, “ వారిజాతులందు.వై వాపీ 

కములందు! (సాణవి తృమానభంగములను చకితగోకులాగ 9 జన్మ 

రకశ్షణముల! బొంకనచ్చు నఘముబొందదథివ ౫” అన్నాడు. అహహ! 

అవరలత్షలుగచా యాూమాటల కిమ్ముతు, 

కృష్ణ శు ముని మెచ్చుకొనుట చే అతని శిష్యులైన రాతసు 

లలో పుట్టవలసిన వాడవు నీవు, 

[రామస్యామి కృవ సామి (వ వేశము)] 

రామ... నేము శుకాచార్య శిష్య లైన రాతనులలో చేరని 

వార మంటిీవి, రాశుసులె నంత మొ్యతేమున మాకవతిన లేదు. రాత 

సులలో నున్నంత వజ్ఞావంతులు మరెక్కడ లేరు. మోూ'దేవతలకంెట 

ఆరాత సు లేమంచివాడు, రావణాసురుడు మో చే వేం దునికంశు దేనిలో 

తక్కు_న? చేవేంద్రునియొక్క- న|త్రేవ_రృనముఆహాల్య చరి త్రమునలన 

తెలియును, బలిచక్రవ ర్భివంటిదాత మా చేవతలలోగాని రాజులలో 

గాని కలడా! రాతసులలోనుందే వర్శాకమవ తులు మూడు లోకి 

ములలోను లేరు, హీర ణ్యాయ్. హీర ణ్యక శిపులు తార'కానుర నరకా 

సురులు వృషవర్వవ (జనాభులు ఎం తెంత వరా కమవంతులో మ్ 

మునిముంజాకొడుకులు (బాసిన పుస్తుకములలో నె తెలియును, రాత 

నులమోడద గిట్టక యీగ డ్లాలపోతు తై న బుషులు వాళ్ళను ED 

అన్నన్నొ యబద్ధపు గాధల (వాసినారు, వాళ్ళుదు ర్మాద్డలట:' స్రీ 

ఘూతకులట, దొంగలట, యో చదేవతలలోను మునులలో నప్మాతు 

"అెందరొ గలరు, 

కృష్ణ. రాజసు లే మంచివా శన వశమున రావణాలయము 

"తార కాహయము అనివేరిడి కొన్ని గుళ్ళుగోపురములు కట్టించు, దాని. 

వలన సీకు పుణ్యము పురుషార్థము చేరు (వతిష్ట వచ్చును, ల పమ 
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రామ-_నాడగ్గర డబ్బున్న వతమున ఇవ్వుడుస్న రాముల 

నారు కృష్ణ మూర్తి చేచాలయములన్ని యు వడగొట్టించి రావణ 

కుంభ కర్టులకు హీర ణ్యామ హిరణ్య కతిష్తులకు నుంచి మంచి యాల 

యములు కొటింతును, ఇవ్వుడవ్వుడనకుండా యెల్ల కాలము ఆ జేవాల 
ar య 

యములలో బోగము మేళము లాడే టట్టు చేస్తును 

క్ష అ నీ వెల్ల కాలను బోగము ముండలతో చే కాలనేవము 

చేయుచున్నావు గనుక నీకు వాళ్ళతో నే స్వర్గము 'మోూతుము, వాళ్ళ 

మూలముచేత నే యింతవరకు శాగుదడ్డాన్ర. ఇగ్ ముందుగూడ బాగు 

వడ తాను, సీవేగాకుండా జేశములోగల కుల్ణ వాళ్ళనుగూడ బాగు 

చేయదలచుకొన్నావు. 

'రామ.._బోగ ము వాళ్ళుండతమువల్ల లోకములకు గలిగే 

ఉపకారము 'లెబుగని మూర్థడవు, సీతో నేసేమని వాదించను! 

కష్ణ ఆయుస కారము పనే మెటిగి సీచేపొందుము, నా 

రాను... సీకు గావలసిననురాదు, బోగ ము వాళ్ళవల్ల ఉవ 

కారములు “చెపుతాను విను, ప్రిషుడై సొ బొగువడుదుగాని, వివా 

జాములతో వాళ్ళుం కే నేశోభ, అది లేని వెళ్ళి బోడి పెళ్ళి, హైగా 

వాళ్ళను రఖతీంచడంకూడా లోకోభ కొర మే, వాళ్ళిరోజులలో తగిన 

(పావకములు "లేక అన్నవ న్ర్రములకు దార మైయున్నారు, అన్నము 

శేసివాళ్ళను రవీంచడం వరోవ కారము కాచా! ఈధర్భసూత్మములు 

"తెలియక మీరు మూర్తుల వెడిపోవుచున్నారు. | 
కలా “ 

కృష్ణ_..-ఈధర్మ సూక్ళుములు మాకు తెలియనక,.-5 లేదు, 

నివే తెలిసికొని భొగువడుము, 

(అని నిమ్మ్య-మించుచున్నారు,) 

అయా కర 
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మ॥ రా॥ రా! (శీ) విష్ణువర్ణనపురము మునిసివల్ అధికారుల 
టెవ ఫ్రసము ముఖమునకు... 

స్లువర్థనపు రనుందు కొంత కాలము కాపురముండి అక్కడనే 

కచ్చివాం (స్తు తము పితృ దేనతలమైయున్న (కాహ్నణ, త తియ, 

వై శ్య, కూ దులయొక్క-యు, కంసాలి, కమ్మరి, కంచరి, వడ్రంగి, 

బాకొలి, మంగని, సాలి. జేంక, జంగము, ఈడిగ, గమళ్ళం యెరుకల, 

మాలమాదిగ 'ముదలగు నమ స్తవర్తి ములనారి యొక్కయు మహాజ 

ర్డీ విన్నపములు 

మాలో (స్రీ పురుషుల మందరము యామపహాజర ర్రీలో (వాలు 

జేయుచునా సము, మూలో మెసర్లుకూడ కొందరున్న ందున వారివతు 

మున మాలో పెద్దలముయిన వారందరము నంరవ.కులు గానుండి యా 

అర్రీలో (వాలు చేయుచున్నాము, కాంబట్టి మా యావజ్జనముల 
లు జ 

యొక్క అర్జీవిన్న వములు తమరు సావధానముగాచఛి త్రగించవలయునని 

యిందుమూలముగా | పొర్గించుచున్నాము., ఈవటణమందు మహాను 
mp రు 

భావు లయిన గౌతములవారి అన్నుగహుమువల్ల గోదావరినది 

(వనహీంచుచున్నది, ఆ యేటియొడ్డున  శృపొనభూము 'లేర్చడి 

యున్నవి, చచ్చిపోయినన్వుడు మమ్మాందజిని యిక్కడికి మా బంధు 

లు మోసి తీసిపొనివచ్చుటకయి వాలా |శమసనడుచున్నా రు, వ్ర ని య్ a 
ఆ (శ్రమకు దోడుగా వారిమునన్నులో బంధువియోగదుఃఖ మొకటి 

"వెల్లుగా జేధించు చున్నది. ఆ రెడు (శ మలకుదోడుగా మోరుకూడ 
cn J oo 

(బతికియున్న సూ బంధువులకు అధిక శ్రమను. గలిగించుచున్నారు, 

వలయనగా మేము చసిపోయినపహ్యడు మమ్ము 'మోసికొనివచ్చిన 

వారును, మావెంట వచ్చిన వారును యిసుక తిన్సలలో “మెండ 
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"కాలములో నె_త్తిమూడుచు యెండలో నిలిచియుండన లెను, వాన 

కాలములో హోరున కురియుచున్న వానలో నిలిచియుండవలయును, 

(బతికియున్న (వజలు యెన్ని విధముల మురలు 'పెట్టుకొనినను, 

| నాలుగువందిళ్ళు శృ శానభూములలో మోరు వేయించ తేక పోయినారు, 

వమావట్టణమునల్ల వచ్చే సొమ్మ్ఫులోనుంచి ఖర్చు వెట్టి నందిళ్ళు 

"చేయించమని [ప్రజలు వేడుకొనుచున్నారు గాని, మోయింటేలోనున్న 

మధ నము పెట్టి "వేయించమని కోర లేదు, (వజలు చప్ఫుకొన్నను 

మారు లత్యమునే నేయరు, వ(తిక లలో (వాసినను మారు (తోద్ద చేయదు, 

న్వయముగా మోకు తోచదు, మోకీ ముండితన మెందు చేత కలిగి 

చది, “*దూవణభూపషణ తిరస్కారంబులు డేహాంబునకుగాని వర 

మాతకు గావు.” అను సిద్ధాంతము నమ్మిన వేదాంతులామోరు? లేశ 

బుద్ది గడ్జెతిని మిమ్ముందజను అధి కారములోకి తీసికొని వచ్చినందుకు 

(వజ లీవిధముగా కష్టము ననుభ వించవలసిన చేయను సిద్ధాంతములో 

"జేరినవారా ! లేక చచ్చినవాళ్ళు అగ్నిహో[తములో కాలుచుండ 

(బతికిన వాళ్ళు యెండలో కాలుచుండన లెనని కోరికా? చచ్చిపోయిన 

వాళ విషమయమైనను యీవిధమయిన నదుపాయము చేయలేని 

మోడు యెందు కోధికారమువహీంచి యుండవలెను? కుర్చీ లలంక్ష 

రించుటకా! కుర్చీలను నల్గులా శ యించియున్నవి, మోరునుఆ శయించి 

యున్నారు, భేదమేమి ? ఈ అన్టీదాదులలో మా బంధునృలమ నేకుల 

మున్నాము, (బతికియున్న పౌరులు ముర బెట్టుళొ న్నవూడు మాణిక్య 

ములు వంటి మాూహృదయములు కతుగకపోయినను మో మృత 

బంధువులమైన "మేము పిత్ళలోకమునుండి (వ త్యేశము వనిగట్టుకొని 

వచ్చి మాకొక అర్జీనిచ్చుకొన్న యెడల బంథువ్రలవును నభినూనము చే 

నైన మామాటలందు గొంచము గారవ ముంతుకేమా యని 

ఈ అర్జీ వాసితిమి, అయినను న్యపతు వరవతు నిర్గంభుభామము 
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యిల తమకు మాబంధున్రలను నభిమాన ముండునని నమ్ముకము లేదు, 

అందులో (బతికియున్న వారే అనుదినము మురలుబెష్టుకొను చుండ గా 

ఆముర లే వినబడని మో చెవులను చచ్చినవాళ్ళ మురలు. వినబడు 

ననుట కలలోనివా ర, అయినను మోయనుగహా మెట్టు వచ్చు నో 
ఉలి బం 

యని యిామపహాజనీ నిచ్చుకొంటిమి, మూ అగక్జీ వ కారం వెటనే 

కాన భా ములలో మంచివందిళ్ళు "వేయించిన న చే, అట్లు చేయిం 

చకపోయిన వతుమున మేమందరము గోతులలోనుండి కాష్టములలో 

నుండి నదులలోనుండి నరకములోనుండి న్వర్ల మునుండి ఒక్క వెట్టున 

"వేలకొలది దండెత్తి మవ ట్లణము ముట్టడి వేసి ఈవని మూచేత చేయిం 

జాదము. మా ఆకారములు మేము (బతికియున్న వ్వ డున్నట్టుఎడవు, 

మమ్మును చూచిన మా(తమున మారు గడగడవడకి పోవుకుకు. మో 

గుండెలు వగిలిపోగలవు మో యిండ్లకున చ్చి చూలు వట్టుకొని 

(వేలాజెదకు, దూలములమోద కూర్చుం'జోదము, తలుపులు 'వేసినను 

మేము లోవలికి శాగలము. మోకు నిదవట్టసీయము వట్టిశనుకలలో 

'పేమే కనబనుచుందుము, జా త! జగ త! 
అలవి నవం! 

ఈవై నంగ తులన్ని యు గవర్న మెంటువారి యుత్తథ్య కా లేద డా పి టి 
యు ఆది యె నెలులో అగుననియు మారు త్రేరము "చెస్సెద కేమో 

వర్ష కాలము 'వళ్ళిపోయినవ్పటినుండి అనగా వజదలు మానినన్ఫటి 

నుండి యిక్కడ వందళ్ను శావలయును, గవర్న మెంటువారికి (వాసీ 

భొుకనూ రే మూరు తొంక్ష నుశేయింపవచ్చును, గవర్న మెంటువారు 

శెలవియ్యకపోరు, పవి మూలోవముగాని గవర్న నుంటువారకిలోవము 

కాదు, ఎ లెక నువోజులలో మీకున్న బంక చకయము నడయనటి వ ట్రీ ట్ 
యోాపిక, డబ్బు కర్చు చేయుటలోని 'వొరవ తఠరా తికు+ డనున్న నత 

మున వజబకీటువంటి యిబ్బందులు ఛాొన్రక చా! చచ్చిపొయిమోకంటి 

కగవదుంటను స్ మీకో. యిల రాదు - . _ 
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మే యనస్థలో నున్నామో, (బతికి యధికారములోనుండి చిన్నయువ 

కారములు జేయలేక మారును ఆయవస్థలో నున్నాడు. కాబట్టి 

ముకమిాద మాలో లింగ భారులయినవా రందరు గోతులలోనుంచి 

లేచినశై, మోడు గూడ అశద్దనమాధిలోనుండి, లేచి, ఒక్కసారి 

శృశాసభూములలాోకిపి కారుగా వగ లు10గంట లవ్పుడు నొడుగుజోడు 

తేకుండ దయ వేసి, అక్కడ జనులు వాం బెడిఅవస్థన్వయం గా తాము 

“తెలిసికొని వందిళ్ళు వేయుటడే_ యువ క్రమింతురని (ప్రార్థించు 

చున్నాము, . 

ఇట్లు విన్న వించుపి'ఖేయులు, 

యిసుక తిన్నని వాసులు, పితృ చేవతలు, 

రాత.ననామనంనత్చర, పూర్వాసాశమాస, 

సప్తమి శనివారం, 

సిభుంవ నిస్ణు ; ర్ధన పురం, మకాం యిసుక తిన్న, 

శెల్లుదుబ్బులపోష | 
వ టె 

"ff అవావాలా 

బార్లీ టీ ఆ 7 జన లొ 

మార్కండయ స్వామివారి మనవి 

రాజమహేగ[దనర వట్టణమందున్న మహాజనులందరు నా 

మనవి సంపూర్ణముగా (శ్రద్ధతో నోపికతో ఇాంతముతో, పాఠరంభము 
మొదలుకొని చిట్టచివరవజకు నొక్క. యతకురమైన విడిచి పెట్టకుండ 

చదువుకొని దానికి తేగిన (పతి (క్రియ చేయుదురుగాక! 

నేను రాజము హేం దవరమునకు పాత కాప్పును, నా శంకు 

పూర్యు'లెనరు ఇక్కడ లేరు, వేణుగోపాలస్వామివారును. స్పీశారాను 

RR పప్తపపటాలాడడచూత 

అలం తల నాతలలాదంద రాజన్న 
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స్వామివారును ఆంజ నేయస్వామి వారును, నరసింహా స్యామివాదను, 

కోటిలింగేశ్వర స్వామి వారును, చాసూూలన్నుయు, కోరలమ్మయు, 

నేను వచ్చిన తర్యాత నే యా (గ్రామము (వ వేశించినారుకాని, నా 

కీంశు ముందు గా లేదు వట్టణమధ్యమం కున్న వశమున జనులకు 

నావల్ల బాఢ కలుగునేమో యని నం బేహించి మొట్ట మొదటనే నేను 

గో చనరి మహానది యొడ్డు న వెలిసినాడను, అస్థిక బుద్ధిక ల మహాను 

ఛాన్రలు కొందజు నాకు గుడి గోపురము మంటవము మందిరము 

కట్టించి నాయందు భ డి వవత్తులు చూపిం చనారు. నాటినుండి పుర 

జనుల యభిమానముచేత ఇంత విభూతి మేస భరించి, మా రేడువ త్రి 

నె_త్తిన పెట్టుకొని యువర్ కొందటు భక్తు లువేసిన యభి పేక్ జల 

ముతో తృ వి ప్పినొంది “తదన్నం తదనం” నున్నట్లుగా నొకరిజోలికి 

నే బోక నా జోలికొకరిని రాసీక నాగుడిలోన వఏడియుండి కాల 

శేవయు చేయుచున్నాను, శేనిచ్చటికి వచ్చిన వేయి నం॥ములనుండ్లి 

నా కిదివజ శేవిధమయిన వాధయు విశేవముగ గలుగ లేదు. ఇవ్వ 
శొక [కొ త్తళాధ నాకగుచున్నది. అభాధ యేమనగా చెప్పుకొను 

బన నాశే సిగ్గిగుచున్న ది. ఇన్నాళ్ళు టికి యింటి వెనుక చచ్చి రా 

యన్నట్లు, భూపికంశు ముందుపుట్టిన జాంబనంతునిన ల సీవట్టణము 

కంక ముందుపుట్టిన నేను నిన్న "మున్న పుట్టి కన్నులు బెజచిన మొ 

వంటివారితో భగవంతుడనై యుండి నాయవస్థ నే జెవ్ప్వుకొనవలసి 

రచ్చెగదా యని నాశెంతో సీగ్గగుచున్నిది. . సిగ్లేకాదు విచారము 

చాడ కలుగు చున్నది, నా యాలయమునకు వడ నుటివె పున నూతన 

ముగా నిర్మింపబడిన గట్టు కింద వట్టణాధి కారులు ముజికిసీటి కోనేరు 

కొకజాని నేర్పరచినారు. దీనిని నిర్భించుటలో వారియుథ్దేశము 

రుంచి'బేకాని, నాకు (పాణముమిదికి వచ్చిసది. ఎన్నో (పాళకారముల 

పధ్య వెలుతురు రాని గర్భగుడిలో జాడాపుగా గెల్లవ్వుడు తలుపులు 

వేసికొని మూల కూర్చుండునట్టి నాకే ఆ మురికినీటికంపువల్ల ఎంతో 

బాధ కలుగుచుండగా, గోదావరి యొడ్డునకు వెళ్ళి జాని సమిపమునీ 



486 వహాననములు 

నడుచుచుండు. పురజనులకు యెంత 'బాధథకలుగుచున్నదో నేను 

వెవ్స్చనక్క-ర లేదు, అయినను నాగోల నేను చెవ్వుకొనవ లెనుగాని, 

పుదజనుల గోల నాశింబుకు, నామ్మిగ హమ: జూతివి గ హమన్న మాట 

మాకు తెలునునుగ చా ! జాతిప్మిగహమునకు జాతిముక్కు_లు జాతి 

"పేగులుండునుగ దా! ఈ దుర్వాననకు నా జాతిముక్కు.లు వగిలిపోవు 

చున్న ని, నాజాతినేగులు (బద్దలవుచున్నవి. నాజాతి వెండ్రుకలు మాడి 

పోవుచున్న వి, నాగ ర్భగుడిలోనున్న గభ్బిలపు కంవయినను నాకింత 

'ాథ లేదు, శృ శానములలో చే నున్నవ్వుడును నాకింత వాధకలుగ 

లేదు. నాబాధ యట్లుండగా నాయాలయములోనికి న నేక కారణముల 

చేత వచ్చెడు జనసంఖ్య యిదినజు కీ తగ్గిపోయినది, దీనిజేత మునుపు 

వ చ్చెడు కొద్దిమంది కూడ రారని భయమువేయు. చున్నది. మారు 

గుళ్ళోకి రాకపోయినను సరే ఈకంపు లేకుండ చేసినవవమున, 

మీరు నాగుళ్లో సాం బాణి హోర తికర్సూరము,' థూవము వేసినంత 
ఫలము, అగరువత్తులు 'నెలిగించినంత ఫలము, అత్తటివన్నీకు చిల్లి 
నట్లు నంతోవీంవెదను, వెద్దముంజా వాడను, నాకు తల్లీ, తండి, 

బిడ్డ, పావ, అన్న, తమ్ముడు, చుట్టము, వక్కాము బేరు, అన్ని టికి 

మి'మ్మే నమ్మికొనియున్నాను, -ఈకంపు చేత నాశకేరోగము (వ వేళిం 

చునో యని భయమువేయుచున్నడి, ఒంటిగాడనగుటవేత నా కున 

వారములు వేయువారెవరు లేరు, ఉన్నవూరు గనుక లేచిపోలేక 

మానమునకు కట్టుబడి యేలాగో ఉన్నాను ఇక నుండ శక్యము కాదు, 

ఈవట్టున మోరు జ్యాగత్తవడి యాభవాధ నివారిం చక పోయినవతవ 

మున నాడబ్బా డవాలి తీసుకొని యిక్కడనుండి బిచాణామె త్తి 

మటొక -నోటికి బోవ నిశ్చయించుకొ న్నాడను, 

చీ త్తగించన లెను, 

ఇట్లు, 

మూార్క-ండేయసాంమి, 

హలా లాల 
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వేగినాటిలో 'వెటీరాయిజేరు గల| గామ 'ముకటిపూర్వ కాల 

మున నుండెను. ఆగామమికాలమునగూడ నున్నదేమో _చెవ్బ 
జాలము, ఆ గామమునందు పూర్వము ఒకానొక కాలమునందు 

విచ్మిత మైన మనుష్యులు కాపుర ముండీరి, క కొందర కువ జే కొందర కు 

విచ్చి, కొందజికి తగని ఛాందనము, కొందరికిబ స్థినాంద్యము, కొంద 

రికీ నులి గ్థైర్యలోపము, కొందరికి మూగ, కొందరికి చెవుడు, కొంద 

రికి (గుడ్డితేనము, మాటలు నేక్చిన వారి కందికి నాొకనిథ మయిన 

నత్తి, ఈవిభముగానున్న (గౌమములలో నొక కుటుంబముకలదు, 

అకుటుంబయజ కూసి పేరు వెరివెంగ ళవ్బ, వెకియనునదితల్లీదం[డులు 

వాసికిచ్చినది కాదు, అది (నజ్జైవ వలన నంపాదించుకొనిన పొడువు 

నానుము, ఈపోడువ నామమితీ స్ కొకసికేకాక తం డికిని 'తాతకును 

గలదు, మూడునాలుగు పుఠుపూంతరములనుండి వచ్చిన యీాపొఠవు 

నామము నెంగళవ్చ కొకొవిధముయిన పీ తార్జితవుని వెవ్పవచ్చును, 

ఆకోటుంబములో శేల్ల నత జే చెద్దవాడును తక్కువ వెరితలవాడునగు 

టనే నతడింటినిత్తనము చేయుచుండెను, వెంగళవ్చ యొకోనాడు 

విస్ఫరలు కుట్టుకొ "నుట. ను గ్రియాకోలు కొన లసి ఊారిబయటనున్న 

పొలమునకు హ్ "యి అక్కడ మర్రి చెశ్లుక్కి.. నన్న పాటి యొక కొమ్ము 

మోద గూరుచుండి ఆకులు గోయుచుం జను. అవ్వుడాదారిని "మేకలు 

దోలుకొనుచున్న యొక గొల్ల వాడు పోన్రచు సెండ వేడిమి కోరక 

యా చెట్టు సడ నిలిచి చవ్వడగుచుండుటచే. వెదకి జూచి నంగ 

ళవ్చను కనుగాొ నెను, వెంగళవ్ప (బాహర్గుణా త్త త్రముడనియు, నెదిక 

శిభూహణీయనియు మిోకుణెళ్స  నివివణి కే మణచితిని, (ాహ్మాణుల 

కున కారము సేయుట సుణ్యః ముని గొల్ల బోయుడు నమ్ముట చే నత 

డట్లనియెను_ 

కు బావయ్యా! సి సిట్లసివర ర్ మ్లీమోద నాహుడున్నా రు 

మ్మగీనిరిగిపో తే నేలమడి శాలిజిగ్గొట్టుకొంటావు, వదలంగుడు 
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ఇాసనయ్య' 'అనివలికి గొల్ల బోయడు మేక లందోలుకొని సాగిపోయెను 

అతడు 10 బారలరుగకమును పే కొమ్మ విరిగినందున 'వెంగళవ్ప 

గబాలున [కిందవ జెను, అతని అదృష్ట మేమా కాని గట్టి బెబ్బయాత 

నికి తగులలేదు, తల వగుల లేదు కాలుగేతులువిరుగ లేదు, మోకాళ్ళ 

మిద. చర్గముమ్మాత్రము కొంతకొట్టుకొనిపోయినది వడినతోడనే 
"వెంగళవ్చ వీనమైన భయవడక చన్వాచవ్వున మేనుదుల్పుకొనిమడ 

బడిన కాలొకసారి యూడించి గబగబ వరుగ త్తి నడచుచున్న గొల్ల 

బోయని కలిసికొని చేయివట్టుకొని ఆవి యిట్లసియెను, “సీవువముహాను 

భావుడను. లోకములో సీకు చెలియని యంశములు లేను జ్యోతివ 

శ్వా న్ర్రములో నీ సీవంటి (వజ్ఞికల వాడు లోకములో లేను, చెట్టుమాద 

నుండి నేను వడిపోదునిన సవ్ర చెప్పితివి, చెప్పిన 4 నిమిషములశే 

చేనువడితిని, నే నెవ్వడు చచ్చిపోదునో చెవ్పనలయును” అనవుడు 

గొల్లవాడు నల్ల బోయి “బామ్మనయ్యా నేను నదుముకో లేదు, 

ఆయుస్సు మూడే అంతా సత్తారు, ను వ్వెవ్సుడు సకావొ చేసెవ్వ 

గల్నా. లేత గొమ్మ మోద గూకుంకు వడ్తావని మాటవాసిక న్నాను, 

నే నెవ్పశేను._ సన్నిడిసిమెట్టు పోవాలి” యని బదులు వెన్నెను, 

(యాహ్మణుడావలు*లు చెవినిబెట్టక “ వెలిసిన వారు. తెలిసినదని 

చెవుకొందురా! సీను భగవంతుడవు. నీ కన్నియు చెలుసును, నాకు 

చెప్పకతన్సదు, లేనిచో నిన్నువిడువి” నని బలవంత సెకెను. అవ్వుడు 

గొల్లవాడు. (పాణమువిసిగి మెట్లయిన తప్పించుకొని 'వెళ్ళదల్ధచి 

యిట్లసియె “నీ కాలికిందికి సీ శ్ళెవ్ప్వుడొౌ న్తయో అప్పూడు చచ్చీ 

పోనుదున్ర” అని చెన్ప్సగా నే నెంగళవ్చ (బ్రహ్మానందభ రితు డై “మహాను 

భావా! నాకు నిజమరిగించితివి. ఇది మొదలుకొని నేను మిక్కిలి 

జ్యాగత్తగా నుంజెదను”” అని వానిని వదలి 'వశ్షైను, వదలిన చెచాలు 

నని గొల్లవాడు తనచారిని బోయెను, (బొహ్మణుడును తనలో 

నాలోచన చేసుకొనుచు నింటికి పోయెను, 
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ఆంటికి వెళ్ళి వెంగళవ్చ ఆదినము మొదలుకొని తన కాళ్ళ 

(కైందికి సీళ్ళు రాకుండునట్లు జాగ త్తగ జూచుచుండెను, చెబున్రళో 
దొన్ని స్నాన మొనర్చిన వక్షమున కాళ్ళకింద సీళ్ళుండును. గనుక తత 

వ్ జు (పాణమువోవున పి 'చెజబువులలో నదులలో కాలువలలో దిగుట 

హమ నను, ఇంటివద్ద స్నానము చేయునపు "జె స్తోన ఫీటమిా? సదిలు చు డీ 

స్నా నము చేయు చరి జడను, వాన కురిసిన వుడు 1 ఇల్లు కదలుటమా నెను, 

చేతులు కాళ్ళు కడంగుకొనినవూడుకూడ మిక్కిలి యెక్తెన చోట 

నిలిచి "కాలు చెయ్యి దూరముగాజూవి కడుగుచుండును, ఈవిధముగా 

టూ (వయత్న ములు చేసి యాత్శనంర కణము చేసికొనుచుంక గా 

డె నవశమున నాక నాడెక వై వరీత్యఘు జరిగను, వెంగళన్న నడి 

కీల్గాభో నాక వెద్దమునుష్యునితో చేదో మాటలాడుచుంజెను. ఒకమను 

హర్యుడు కుండల కాన డి వేసికొని చెరువునుండి నీళు తీసికొని యాదారిని 

జూోన్రచయుండోను, పోనవ్రు చుండగా కావడివుట్లు తెగి కుండలు భల్లున చేల 

ఒడె వగిలిపోయను, వెంగళన్స యా|వక్క-నే నిలిచియుండుట చేత స్ళ్ళు 

వాని కాలికిందికిన చ్చెను, వచ్చినతోడనే వెగళవ్చ ని క్చేస్టుడెయూపు 

కెదిద్దుపార అయ్యూ -చచ్చితి చచ్చితినని నేలబడెను. వమినంగతి ఏమి 

నుంగతి యని వెంగళ వృను బహువిధముల నడీగిరికాని, బాంకతడే 

ఆత్యు త్త తర మియ్య జూలక పో యను, అవ్వడు వదిమంది చేరి వాని నెట్లో 

డముక బండిమిద చేసి యిల్లు చేర్చిరి, ఇంటికి వెళ్ళగానే చెంగళప్ప 

ఇవార్యను బిడ్డలను బంధునులను కాంగిలించుకొని సా కాళ్ళ కిందికి 

క్ు వచ్చినవి చేను చచ్చిపోయినాను, చచ్చిపోయిన" వానితో 

గప్ప హవుందుండ రాదు. అందుచేత మోరిక్క_డనుండి లేచిపొండి అ 

కలసి 

“హెన్సి యేజ్చెను, ఇంటివారందరు "వెరి వార్యడు గనుక చచ్చినవాం 

-ఇాపురముచేయుట మంచిదికాదని యక్క డనుండి 'లేచిపోవుటకు శ్చ 

అువుంచసకొనిరి, (గామములో నందజుకూడ మట్టితేల మనుష్యు లేగనుక 
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వారిమాటనే యనునరించిరి, “తెలివిశేటలునల మనుష ష్యు లొకగద్దరు 

"వగ థ వృగాకి యి యింటికి వెళ్ళి చచ్చిపోయిన వారు చభూూటలాడను, కోడల 

చేతు మొదల లేతు శా ఒట్టి వుగళవ్చ చచ్చిపో లేదు. అని తెలియ జెప్ప 

జూచిరిణాసి, సర్వజ్ఞై న వెంగళవ్చ వారిమాటలనమ్మాక కాళ్ళకి: ౨దికి 

సీళ్ళునచ్చువన్సుడు చచ్చిపోదునని గొల్ల వాడు చెప్పేను, వాడికంయె 

నెక్కున తెలిసిన చారు కలరా |! మేకను చంపిన తర్వాతి దానితేల 

కొంత సేపు కొట్టుకొనును, అవిధము గానే నేను చచ్చిపోయినత ర్యాత 

కొంత సేపు మాట్లాడుతు న్నాను, నేను చచ్చితిని, ఇదినిశ్చు యము, నా 

మాట చచ్చిన వానిమాట. నానడక చచ్చినవాని నడక, నా్నాబతుకు 

చచ్చి వాని బతుకు, నాభూప్పు చచ్చిన వాని చూపు. కాబట్టిమోరంనరు 

నన్ను విడిచిపొండియనివలుమాట నొక్కి. చెప్పెను, అట్టి నానితో వాదిం 

చుటకంచు. నివృయోజసమైనవని వారియొకటి లేదని బారందవటు 

తొబంగిపోయిరకి ఇంటివారందజు నాటి రా! యి ల్లువిడిచి మెయొక 

సృలమున కటీలిరి, చచ్చిపోయిన వాండుగావున వెంగళ శన్పమా (త్రము 

ఆగ్భహామందుం డెను, అండరు తేచి నెళ్ళినత ర్యాతే 'వెంగళవ్చ తల్పులు 

సొల్లు లోవలబిగించుకొని యొక బోపాణములో వండుకొని తలుపు 

మూత వేపికొ నెను, "వెంగళ వృగారు మృతినొందిరసియు, వారి చుట్ట ము 

లాగ్భహానునుఎడి లేచి వెళ్ళిరని ము నిని యాశస్టికముగా వారు వెళ్ళి 

పోవుట చేత గృహామందుసామానులు మొదలగునవి విడిచి నెళ్ళిరనియు 

లోకమున వాడుక పట్టుటచే దొంగ లాగృహామున (బే "వీవించినవతు 

మున వమంచియా స్త్రి చయిచిమ్కనని అర్హ ర్మాతమంను దహీణపుగోడకు 

కన్నము ణేన్సి [వ నశించి. ఉలుపువిగంచుకొని. వెంగ ఛవ్చ లోవల 

వండుకొనుట చే వారు తల స్పమొక్క- ఉతికల స్వష్సి గది గో (న వేళించిరి, 

వారువచ్చుట యెటిగి సంనకవ్చ శేకలు వేయక యూరకుం జను, 

దొంగలు నల్ము పక్క-లజూచి భోపాణవద్దకవ చ్చి దాని న్స్ చూచిరి 
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"వెంగళన్చ వండుకొనియుంట చే మిక్కిలి బదవ్రుగానుం జను, బరువు 

జూచి సొమున్న దని చొంగలు దాసిని కెనాసికొనిపోన నిశ్చయించిరి, 

దొంగలు భోపూగా మత్తుచుండగా వె :గళవ్న తనలోనిట్లనుకొ నను! 

ఆ! చచ్చిపోయినత రాత జరుగవలసిన ము చ్చటలన్ని జరుగుచున్న వి, 
న. ప్ప cc 

చచ్చిన వారు యమలోక మునక వెళ్ళుదురు ఈవ చ్చిన వారందరుయను 

దూశలు, నన్ను యమధర్శ రాజునొన్షకు ఓ సికొనిపోవ్రుచున్నారు, నేను 
ల టె 

ల్లీ ల చొ జి వద్దని కలు వేసిన మానుదురా? యరుమాశకు జూలి జంకుకలదా! 

చచ్చినవాడను గన్కు_. చచ్చినవారు వడవలసిన పాటులన్ని టిసి వడ 

న లను, ఇకలువేసినవతమువ కోవగించి వారునుకింత దండింతురు 

కాబట్టి యూర కుండుశు యుత్తమనతుము, ఇదిగో! బోపషాణమును 

పీఠం దత్నీణపుదిక్కు నా తీసికొని వోన్సచున్నాడ యనులోకము దత్నీ 

అప్పుదిష్క.న నున్న దిగ దా! అయ్యా! ఆయమధర్మరా జెట్లుండునో 

ఏవునునో? చిితగుస్తుడు నామిోద నేమ్మివాసెనో! ఏమి వాసిన "నేమి 

వేయగలను, అనుభ వింవక తప్పదు,” ఇటనుకోనుచు "వెంగళప్ప 
చ ఇట. 

దొంగలు బోయలుగాా వోపాణము నలకిగా, బాహన యోగనుూ 
(a2) 

కలిగిన'వారిలో నేళ్ళు వానికి గలిగిన కుకుపుబు ఉలాశులు మొదలగు 

వానినలన గలుగు సౌఖ్యములు అనుభవించు మం డెను, లోవలనున్న 

వెంగళప్ప యిటటు కదలు చుంతుటచే దొంగలు మనుష్యుడున్న శై 
ఇ అలు clon 

తు క బోపూణములోనున్న నగలటుషెశులు దొర్లుచున్ననసి భమ 
(టో ౧ A 

వడి యెవ్వుడు తరగా నడపికి వెళ్నుదుమోా. యెక్వుడు బోపాణయు 
' ఢా, బి ళ్ళి ధల 

నగసులగొటి కనుంనవండున్రగా సాము నము మాతు వం యెవ్వుడు 
లు గా ఈల ద. 

ధనమువందుకోందుడౌరూ భ్రమసి యూటబూతుచు | శమవడి మిక్క్లి 

"వేగముగా బోసూణమును  మోసిఫొని నడచిరి, నాలుగుగడియల 

తెల్లవారుగటకు చొంగ లడవి జేరిరి, వారు ముదట బోపాణము 
లు 

తలుపు తాళము వేయబడియున్న దనుకొని గొడ్డళ్ళతో (బద్దలుగొట్ట 
ధి fp 
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నారంభించిరి, ఆచవ్వుడు నినగానె వెంగళ వృగుం డెలురుల్టువు నెను, 

యమదూతలు యమలోకముసకు తన్ను తీసికొనివచ్చినారని వెంగ 

ళవ్చ సిక్చయించుకొ నెను. యమధర్మ రాజును ఎట్టుచూతునను భయ 

ముతో నాతని శరీరము వడకజొచ్చెను శరీరము చెమటలుబ్లైను 
దొంగలు తలుసుబద్దలుకొట్టి చెక్క.లు తొలగించునవ్పటికి వెంగళవ్చ 

బాబో! నాయనో! యని ద్ద కేకలు చేయుచు బోపాణములో 

దబ్బున లేచి నిలుచుంజెను, యమదూతలు కొట్టి చంపుదుర నే యాతని 

భయము, భయముచేతనే కేకలువేనెను, అం శేకలువేయుచు 

బోపాణములోనులడి గుభాలున లేచిన వెంగళన్చను జూచి దొంగలు 

నిశ్చేష్టులయి కొంత సేవటికి నిట్లనుకొనిరి: “ఒకే 'వెంగళవ్ప దయ్య 
మయిసొడు. చంపితినగలడు,. రండి రండీయని పారిపోయిరి, 

అట్లు దొంగలు కొంతదనవ్యు పారిపోయి ఒకొ-చోట నిలిచి 

వెంగళన్సను జూచి వీడు నిజముగా దయ్యమేయని వెంగవ్ప్చను 
రాళ్ళుపుచ్చుకొని కొట్ట నారంభించిరి, రాళ్ళు మోద వడగానె వంగ 

శవ్న తనలో సిట్లనుకొనియెను; “నేను చచ్చిన వాడను గనుక యమ 

దూతలు చచ్చినవానిని బాధ పెట్టుట నహజ మేగనుక నామోదరాళ్ళు 

రువ్వుచున్నారు, ఎన్మ్హైనను నేను వెళ్ళి కొట్టవద్దని బతిమాలుకొనియె 

దను,” అని నిశ్చయించుకొని యతండు దొంగలవంక వరుగ త్త 

సాగాను, ఆపరుగస జూచి దొంగలు మరింత భయవడి ఓరీ మనలను 

పీక్కు. తినుట. వెంగళ న్స వచ్చుచున్నాడు, రండి రండి యని మును 

పటికంకు వేగమున బరు త్రజొచ్చిరి, వెంగళవ్చ తనచుట్టునున్న 

అరణ్య నంతయు యమధర్థు రాజు నభయనియు దొంగలు యను 

దూత లనియు దృఢముగానమ్మెను.నొంగలు, "వంగళవ్చ తరుముకొని 

వచ్చుటచే చుట్టు వక్క-ల నిలువక తిరిగియాడక యొక్క_ కే వదినను 

వరుగ్గెత్తి యదృశ్యులయిరి, నిర్భనమైన యా మహారణ్యమున కంటికి 

కనబడుచయన్న నేలకంతకు దానిలోని వృవ,.ములకునేక వభ్య్ళువ్నై వంగ 
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భవ్వయుక్క. డేయుం డను, ఆయరణ్యనుంతే యు సాయంకాలమువరకు 

వెంగళన్చ తిరిగి యలసిపోయెను,. సహజమైన యాకలి ఆయానము చే 

మిక్కు-టమయ్యాను, అతడాహారము నిమిత్తము “వెదశెనుగాని తగిన 

"వేవియు కానబడ లేదు. ఆర్నాతీ యతడొక చెట్టుకింద పండుకొని 

యొను, మరునాడు లేచి వొరకినవండ్లు భఖీంచెను వపూటకాపూట 

కోతడు యమధర్శ రాజు యెదుటకు వెళ్ళవలసియుండునని ఛభయవడ 

సాగాను, అడవిలోనున్న వ ల్లైలలోనికి నెళ్ళగూడదాయని చదువరులు 

చేనంహవకవచ్చును, చచ్చిపోయిన వా 'ని గృహములోని! రానియ్య 

రని మన వెంగళవ్చ నిశ్చయముగ యెజుగును గావున |గానుములోనికి 

వెళ్ళసాహాసింన లేదు, ఇట్లు కొన్నిమానములుగడ చను, అంతలో శీత 

కాలము (పావిం చెను, అందణకుగల చలి బాధ తీర్పుని కుంవటులు 

గూడ చలిబాధ చేత మంచముల! కింద దూర వలసిన చెను. ఆనమయ 

మున వెంగళవ్ప ఒకానొక గాను నమిావముననున్న అరణ్యములో 

నివసించియుం డెను, కవ్వకొనుటకు వస్త్రములు "లేకపోవుటచే నతడు 

చలివాధ కోర లేక (వగిదినము రాతి జాము పొద్దుపోయినతరు వాత 

బాకి రేనుకు నెళ్ళి అక్క..డ నొక "బాన క్రింద వెచ్చగా గూర్నుండ 

జొవ్చాను, తెల్లవారుజామున బట్టలుదుకుళొనుట క్రై చాకలివాండు 

వచ్చి చాన యెత్తునవ్బ్పటికి వెంగళవ్చ తన్ను దీసికొనిపోవుటశై యమ 

దూతలువచ్చినారనుకొని కాబోయి నాయనోయిఅని కేకలు వేయుచు 

లేవజొచ్చెను. ఇట్లు జరుగుట చేత నాయూరి మాకలివాండందణు 

దయ్యమువ చ్చి బాన ల్మకింద గూర్చుండుచున్నదని భయవడి తెల్ల వారు 

జామున బట్టలుదుకుటకై. వచ్చుట మానసి వేసిరి, నాలుగు గడియల 

(పొధెకింన తరువాత "లేవునకు వచ్చి చాకలివాందు నాలుగు 

గడియల (పొద్దువేళ నె యింటికి బోవజొచ్చిరి, అది కని వెట్టి వెంగళవ్చ 

నురల చానల కింద దూరజొ ఇచ్చెను, ఆయూరిలో నొక సాహేబుగా 
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రుండిర, ఆయనకు వంచలకొలది దుస్తులుం డెను, తన నబట్ట లుదుకుట క్రై 

యాతడు (వ్ర తేక ముక వాకలి వాని నేర్పరుచుకొసి యును, వాడు 

తెల్ల వాడజామిన శే లేచి (ప్రతిదినము నాలుగుగడయల పద్దుని వ్ర వరకు 

వని తోసిన గాని యతని నిదుస్తులు వరిశు, భా మగుట లేదు. అటులుండగా ఖో 

జాము (వావ! వెళ్ళి జాము[ఫొద్దు' వేళ యింటికి వచ్చినవ్వుకు వనియ 

గునా! అుదుచేత సాషేాబు ఇాకని వాసిమోద మిక్కిలి కోవిం చెను 

క్యూక్ర త్రీ సా హంబుగారివద్దస వెళ్ళి దయ్యము హె; మూలమున తన వసి 

యడ్డి నదసి మనవిచేసికొనియను, దయ్యములు "లేవు గియ్య ములు 

జేన్చ నిట్టి యబద్ధము అని సాహేబు వానిని తినును, వలినవారు 

వచ్చి మూకుడని చాకలి మొల వెట్టు కొనియెను, “శేపుర్మాతి వచ్చె 

దను En పొరుజామును నన న్నున చ్చి శే అప్పు డయ మ్యుమును గజ్జపుకొర డా 

పుచ్చుకొని వీపు వ వగులగొక్షైవ నని సొహేబు చెప్పి చాళలిని యిం 
టికీ చంపెను. చాకలి మడునాదు ర్యాతి సాహేబుగారిని లేవి తీసికొ 
వచ్చెను. బిడ్డలు చాకి కేవ్రనకు వెళ్ళిరి. ఇవియే నాభానయని చాకలి 
మూవి సెనుకి కు తగ్గాను, సాహేబు దయ్య మేఏ రాయని సాని చాన 

తన్నెను, జై డనవథ మున వెగళత్చ ఆ చాన కిందని కహూర్చ్చుం “డుట వే 

యమథర్శరాజోయమదూతలో తననిమి త్త; మువచ్చిసారనుకొని పాను 

మని రమే కు చు లేచెను, అడినినగానే చాకలి పిక్క బలముజూపను, 

సాహేబు గుంచెలు జల్లు మానియెను, అనగానే యతడు వగుగు లం 

కించుకొనియెకు, వెం౫ళవ్ప భానలోనుండినె కివ చ్చి యమధర్మ రాజు 
గారినే బశిమూలుకొనుటకై నిలువుటంగీ కొంగును గట్టిగా వట్టుకొ 
నెను, దయ్యమున చ్చి తన్నుబట్టుకొ నెనని (భమించి సాహేబు శొరీ 
రము తెలియక వంగళస్పనుగూడ బరబరలాగికొని వద తెరు చేల 
బి యిీ=డ్యబడుచున్న "వెంగళప్ప వట్టునదల లేదు, సాహేబు వాకలి 

భయము నేత అరనజొ వ వచ్చను, వచ్చిన వారందణు దయ్యమునకు భయ 
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వడి అరుగులెక్కి. చెక్కి మూజజెచ్చికి, అవ్వుడు _థెర్యువంతులు 

కొందణువ చ్చి మనుష్యు దే కాని దయ్యము కాదని "నెంగళ వృను వట్టు 

కొని యీవలకు లాగిరి, అవ్వుడు సాహేబు ధైర్యము చెచ్చుకొని 

నిలువబడెను, చేరనవారందణు వెంగళవ్చనుజూచి వానివృత్తాంత 

మడిగిరి, అతడు తభవృ త్తాంతమును పూసగుచ్చినట్లు పస్పైను, అది 

విని బారు వాని యసాయక గ్యమునకు విస్థితులై “సేవ చచ్చి 

పో లేదు (తికి యే యుంటి” వని య నేకములైన నిదర్శనములజూపి 

“తెలియ జెప్పి వాని నొడంబరచి యింటికి వంవిరి, 

ఆకాళరామన్నో పాఖవ్యానము 

ఈ మహాను భాన్రల చరిత్ర (వాయవలయునని చిర కాలము 

నుండి మాకు కుతూహాలము కలదు, కాని అందుకు తగిన యాధిార 

నులు నూశెంత వయత్నముచేసినను లభించినవి కావు, ఆధారములు 

దొరక లేదను కారణమున ఇటునంటి మహాపురుషుని చరిత్రము 

(వాయక యూర కుండుటకంు (వస్తుతముదొర కినన్ని ) యాథారము 

లతో నేదోయొక విధముగ సీతవి చర్మిత్రము (వాయుట మంచిదని 

తలంచి సం గహముగొ (వాయడలచుకొన్నారము, మూశక్య మైసంత 

వజకు మే మివుడు (వాసి విడిచితివూ ముందుముందు బలవత్తరము 

తన యాభధారములను నంగహించిన వారు నాని చరిత్రమును నషి న 
paren] 

a= 

రముగా (వాయగలరు, ఆకాశరామన్న గారు ఏయుగములో వథతా 

బ్లములో జన్మించిరో నిర్తయించుటకు దగిన యాధారములువొరికిన వి 

కాన్ఫు, ఆకాశమువారని యింటివే వుండుట చేతను, 'రామన్నయని 
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"పేరుండుటవేతను, ఈయన "తెనుగు బేశపువాడని స్పష్టముగా చెవ్బ 

వచ్చును, తెనుగు జేశములో రామన్న సుబ్బన్న, ఇంకన్న పుల్లన్న 

యనునట్టి పేరులు విశేషముగా నుండుట చేత తెనుగుచేళపువాడే యని 

మే మూహీంవవలసి వచ్చినది. రామన్న సింగన్న మొదలైన పేళ్ళు 

కన్నడ ేశస్టులలో కొందజ కుండునుగాని వారికీ విధములైన యింటి 
థు రా 

చేళ్గుండను, అందుచేత సీతడు తెలుగువాడేయని మేము నిశ్చయించు 

చున్నాము, ఒక వేళ ముందుముందు బుద్ధి నుంతు "అఆవరై నను బయలు 

చేరి దేశ చారి త్ర మందలి యఖిలాప చేత పు రాతనము"తై న తా మ్మశీలా 

శాసనములు, (వబంధ ములు, చీకి ఆటియాకుల (గ్రంథములు చెదలు 

వట్టిన అర్జీలు, దస్తావేజులు, శోధించి వెదకి తెలుగువాడు కాడని 

సత్యము నిస్థారణ చేసిన వతమున మేము మూ వాదమును వదలు 

కొసి దిద్దుకొని బూర్చుకొని నరి జేసుకొని అట్టివారి కనేక శిరస్సా 

హ్రైంగ దండ ప్రణామము లాచరించి శాశ్వత (బహ్మక ల్పముగాకృత 

జ్ఞులమై యుందునుని యిందుమూంలము గా (పమాణ పూర్వక ముగా, 

గాయ తిసాథీ,గా, వటుపెటుకొని వాగానము సేయుచున్నాము, 
లు లు © 

ఆకాశరామన్న గా రే గామములో యేజవ తార మె క్తినారో, ఏకలము 

పీరిజన్న కారణము చేత పొవస మెనదో వఏజనసీజనకులు ఈయనను 

తమగర్భ వానమున కసనిచెంచుట చేత థధన్యాత్ళుై విలసిల్లీరో యంత 

మూత్రము తెలియకుండుట మిక్కిలి విచారకరమైన సంగతి, -ఈవిచా 

రమును మేము భరింవ జాలకున్నాము, చేశ చర్మిత్రములేని లోవ 
ఆ న ఇ! బున ఉద ఖమ. Ot తాః EY పన్ ' స త మ్ీస్పుడు కనబడుచున్నది చరి త్రవు లు (వాయు ట్టి యావారము 

పూర్వకాలమున మన "దేశములో నున్నవపవ్మున మన పూర్వ 

కాలపు కవులు ఆకాశ రామన్న గారి దివ్య చరిత్రమును చిత్ర విచిత్ర 

ముగా భారతేముకంళు రామాయణముకంశు నెక్కువ (గంధ 

ముగా 'రచియించి యుందురుక డా! అటువంటి భాగ్యము మనక్టు 
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వట్టినదిగాదు, ఇవ్వుకు దొజుకినంతేనర కీ న్య్వల్ప చరిత్రమును భూ 

చప్పిడి మాటలతో వినవలసి నచ్చివది, ఇందుకు చదువరులు మమ్ము 

తమింతురుగాక! ఈకవ్వు పాచీనక వులది గానిమాది కాదు, ఇకముందు 

బయలు జేరబోవుచున్న కవులై నను (సాచీనకనవులమూర్లముదొక్క-క 

మిక్కిలి చితమైనటువంటి మహానుభావులు ఈయన చరిత్రమును తము 

రనవంతమెన వామ్ము..లచేత వర్తించి తవు కవిత్వమును ధన్యముచేసి 
a £3 a 

కొందురుగాక! ఆకాశ రామన్న గారికి సోదరు లెన రున్నట్లు కనవడదు 

కాసి, వి వినతల్లీ కొడు లిద్దణున్న ట్లు కనబడుచున్నది, వారెవరనగా;- 

నల్ల కాటి రానునాధయ్యయు, పిడుగు అగ్నిహో[త్రుడును. వీరు 

రామన్న గారికి దశరా త్రములు పురుడు పుణ్యములుగల జ్ఞాతులుకారు, 

ఇంటిపేరు శీదమగుటచే సీ సంగతి “తెలిసికోగలిగితీమి, మూడు దిన 

ములు వవ్నీణీతో నరిపోవునట్టి దగ్గరిబంధువులు, ఆకాశ రామన్న గారు 

మూార్క_ంజేయ మహాముని మొదలగు వారినతె చిరకాల జీవులు, 

గాలివ లె సర్భవ్యావకులు, యెండవ తె తీళ్ల మన వారు, చలీవ లె మను 
os Thre 

ష్యులను గడగడ వడకించునట్టి (ప్రజ్ఞ కలవారు, ఈయన (భీమన్నారా 
టం 

ణమూూాం_ర్థి వారివ లె అనంతకోటి యన తారముల నె త్రియున్నారు, 

విష్ణుమూ ర్దివారెత్తిన యన తారములలోరూవ భేద మెగాక సామ భేద 

మును గలడు, ఈయన యవ తారములలో రూవభీద మున్నదిగాని 

నామ భేదము లేదు, ఏ వట్టణములోనుస్నను నరు ఏయూారిలోనున్న ను 

నరె య౯ాయనేేరు ఆకాశ రామన్న యందురు, ఈయన యవ తార 

ములు [వతి గామములో నున్నవి, ఈయనకొన్ని చోట్ల వదుచువాడు 

గాను, కొన్ని చోట్ల మునలివాడుగాను కొన్ని వోట్ల ట్ల నడివయస్సు కల 
గా 

వాడుగాను, కనుసడుచుండును, ఇన్సటివర కీయ యన గ్ర్రీరూనము ధరించి. 

నట్టు కనవడదు, విష్ణుమరూ్తిగా రొళసారి జగన్మోహూనాన తార మను 

చేర స్రీ రూవమె _త్తినట్లు కనపడు? చున్నది గాని, ఆకా 'రామన్న'గాోరు 
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అవతిష్టయని యో, పౌరువ హీ నమాని యో మజియేకారణము చేతనో 

గ్ర్రీావ మెత్త లేదు, అందువేశనే యీయన |శీమహాో విష్ణువుకంకు 

తా నెక్కువ వాడనని తనలో తాను గర్వించి బిర బిగిసి క రవిగు 

చు డును. ఈయన కొన్ని వోట్ల (వాలు వామై పొడకట్టును, కొన్ని 

చోట్ల (వాతీమూల మక ర చేక తన సంకల్పములన్ని యు నోటితో న 

నెలిబుచ్చును కొన్ని వోట్ల ఏయనమల మొకరి వాలు చేయు చుండును. 

ఈయన కలియుగ నారదుడు. చ కుపులోకంది?! జయితుడను, నోటిలో 

నూవ్రగింజ నానదు, మనసులోనున్ననంగతి చెలిబు చ్చెకవోయిన నవ 

మున ఈయనకు కడుపుబ్బును, ఈయనకు తెలియని సంగ తులుండవు, 

జీతము బత్తెము లేకపోయినను (శ్రమవడి వ్యవహారములు క కనుగొను 

చుండును, ఈయన గొన్సవాకబువమనివి., తనకు కావలసినది, అక్క_ర 

"లేనిది లేదు, పొంచుండి వినుటలో ఈయనది 'విట్టినిదివేరు. కొంటె 

ములు చెవుటలో సీయన నాలుక చికిలీ చేసిన క త్తి, అర్జీలు వంపుట 

ఈయన మొట్ట మొదటి కృత్యము, -ఈ యర్టీలలోనొక వూడునత్యముం 

డును, బకవ్పూడు నత్యముండదు, అది ఆయన చిద్యిలానము కొలది 

యుండును, ఈ మహాను భాన్సున 1 నత్యమే కావలయునన్న నట్టింపు 

"లేదు నత్య మైనను అనత్య మైనను గ్రనకోవ ము తీర్చుకొనుశే (వథాన 

కార్యము, ఈయన (వాసిన దంతయు. నొోకవుఎడు సత్య మేయొ 

యుండును, కాని వాలి) జంపిన రామ బాణమువ ఈ దొంగపోటుగా 

మాటునుండి నచ్చుట చేత సత్యమయినను దీనిని నమ్మరు, కొంద రధి 

కారులకుకూడ అశకాశ రాయన్న గారి (వాత 'వేదాతరముల నంటిది, 

ఆయన యర్జీ లలోనున్న దంతయు వారు నమ్ముదురు కొందరు చూడ 

గానే బుట్టదాఖలు వేయుదురు, 

_ అకాళ రామన్న యొక్క జూతకము (వాయనలయుశననీ గొవ్వ 

గొవ్చ జ్యోతిష్కు- లనేకలు వ్రయత్నము చేసిరిగాని యీాయనజన్ల 1) 
కా క 
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కాల నశ త్రములు నరిగా దొరికినవి కావు, ఈయన చేష్టలను గుణము 

లను బట్టా శగా రాతన నం!నమున జన్నిం చనని తోచుచున్నది, 

కొండలు దుర్శుతిలో జన్నించినాడని చెప్పుచున్నారు. కొందడు ఖర 

నందనలు పీకి జవుస్థానమని నచియిం చుచున్నాడు కొందరు వమా 

దిలో నని యభి పొోయవడుచు న్నారు. వనంవత్సరగ మో మొత్తము 

మోద సిరవడ లేదు, కాని చెనుదవ కారింవబడిన సంనత్సర ములలో 
శా 

నేదోయుకటియె యుండవచ్చును, జస్థునతు త్రము మూలయని వలు 

వ్రురయభ్మిపాయము, ఈయన జేనుగుదేశములో ఆకాశరామన్న 

'పేదితో ఉన్నా డేగాని మెల్ల చేశములలో నానావిధములయిన నామ 

ముఐఖతోే SN చమంచంతట వ్యావీంచియున్నాడు, సూర్యుని 

యె డే చోట్లున్న విగాని యోయో లేని చోట్లు చేవ్ర. చీకటి లేని 

'చోటయిశ నువ్నవగాని యోాయ న దుష్క్ ర ేనిదోటు వేను, 
ag) వావి య 

పాములు తేళ్ళు తేసిచోట్టున్న విగాని యీయన _ తేనినోటు 
శ cn ౧ 

'లీన్చ.  _వివము,  పాపూణము, నాభి శేవిచోల్లున్నవిగాని 
ea) 

యీ మహాను భాసుడు లేంవోట్లు. శేవ్ర,_ ఈయన మిహామ్మ 

చ 'మెల్ల నొరు బీనవలసిన ది, వన్న పొరిక్షి ప్సుకు పు 

ము, చదివినవారికి నవ్యాకేరు పుణ్యము, చెన్నినమ్పుకు వినని వారికి 

"జే వావము, మరచిపోయిన వారికి మణుగు సావము, ఆకాశ రామన్న 

గారె వీనతలీకుమారు తే న వీడు గగ్నిహో తులు గారియయొక్క యు వల 
య ర (sa) 

కొటి రామనాథ రుగారియొక్క- యు చరి త్రేములనుగూడ నం గహ 

ముగా (పోయవలయునని నంకల్పించుకొంటిమి గానె ఆచరి తములు 

కూడ యెక్క-డను మూకులభించినవికావు, ఎనరియింట నైన ఊటి 

యాకు పున కములలోగాని కోబ్బరియ కు పు నకములలోగాని, 
నం —-0 

యి తాకు పు_స్తకములలోగాని యో చరితములు వద్యమావకముగ్గా 

గాని గద్యరూవళముగాగాని యశ గానరూవకముగా గాని నాటక 

fA ty 

1 
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రూవకముగా గాని హరిక థారూవకముగాగాని నంన్క్మృృతమున గానీ 

శతెనుగునికాని పిశాచి భావలోగాని మరియే యితర భావలలో 

గాని దొజకీనవతమున వారది తెచ్చి మాకు నదుర్చించిన వశమున 

వారుకోరినంత సొమ్ము వారికి మేమి చ్చెదము, కాబట్టి (ప్రతిమను 

ష్యులును తముతమ యింటనున్న తాళంన్మత్ర (గ్రంథమును ఈరోజు 

ముదలుకొొని 'నిదకుచుండవలయును, 

బట్టు విన్నవించు, 

ఆకాశరామన్న వతుపాతి, 

wrth 

భ ర..(తేచలో) నాళరీర మూస్టీంచిపోయి కురుపులు వేసి 

మం చముమోదనుండి కదలకుండ _ జేయుచున్నవి. ఇందువలన నా 
సంవ హః ప అ tds న్యవహోరములన్ని ెడిపోవుచున్నవి. చక్ర శేఖవండ్లు తిన్న యెడల 

ఉప్తము తగి కురుపులు తిగరగా నివారణమగునని వెన్నులు చెప్పి 
ల ౧ , స యై స్రీ 

నందున కొష్ట్రవడి వం డెండువండ్దూ తెప్పించుకొంటిని, దినమునకొక 
లే 

వండు తినుమని వైద్యుడు చఇన్పైనః, వండ్లువచ్చి వదినినములయినవి, 
ర లై య 

అయినను శేటివరకొకవండెన నానోటికి రాలేదు, ఎందుకువండ్లు 

నాకు వెట్ట కేదని నోర జారిఅడిగితినా నా భార్య వెనుభూతమువ లెమోంద 

వడి చంపును. అడుగకుందమన్న బాధ వడజాల అడుగుదమన్న 

కలహము వ కోర్యజూల 'వెనుకకువ చ్చిన గొయ్యి, ముందరికివ చ్చిన 

నుయ్యి. అదిగో! ఈలాగున వచ్చుచున్నది, వచ్చినవ్వు డెల్ల వండు 

"తెచ్చుచున్నదనే నానో చూటలూరుచుండును, 

భార్య... (వ వేశించి) ఇదిగో చక్కర శేళలివండు, (అని 
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భ_ర్హ... అమ్మయ్య! వంజెన్నాళ్ళకు కనువడినది, ఈ వండు 

తినకుండ గానే నా పాణము పోనవుననుకొంటిని 

భార్య... ఏమీ భయము లేదు, ఇంతలోనే పోయే పాణము 

కాదు, తుమ్మి కే వూడిపోయేముక్కు.. దగ్గితే వమ్వ్మాత్రముండును, 

ఇ్రంతమ్మాత్రమున శే పోయే పాణ మెంతే కాలముండును ? 

భర్త... న్నా ప్రాణము పోయినను నాకు నంతోవమే. అది 

త్వర గాపోదు, అట్టుపోయిన వతమున మో బాధ లే నివారణమగును, 

భార్య---మిారు నగలూ నాణెములు వెన్తేది లేదు, ఈవసుపు 

కుంకుమూ లేకుండా వేయకండి, 

భ ర్హ- నశేకాని ఈవండివ్వుడు తింటాను, తక్కిన వదకొండు 
పండ్లూ ముగ్గిన వా శి 

భార్య ---౪ఇం కా యెక్క-డివండ్డు, వండ్లుమిాకోనం తూర్పున 

వనుకొన్నారా యేమిటి 1 

'భ_ర.-వఏమి వండ్ల యిపోయిన వా ? నను తినం బెట్లు అయి 

పోయినపి ? 

భార్య ---అన్నివండ్లూ మికోనరం ఖర్చలు పోయినవి, 

భ_ర్త_-నాకోనర మెట్లు ఖర్చ్రైనని ? 

భార్య వినండి ౩ చెపాను, మోకురుస్పు నిమి. త్తము వీండి వుడి 

కించుచు నేనెండలో కూర్చుం టిని, అందుచేత నాకెండ డ బెబ్బ తగిలి 

తలనొప్పి వచ్చినది. ఆనొవ్పి తగ్గుటక్షై రెండువండ్లు నేను తినివేసి 

నాను నీ మూలమున నచ్చిన నొవ్పివోనము. నేను నంజ్లు తిన్నాను, 

కనుక ఆ వండ్లు మిాకోనము ఖర్చయిన వె, అవునా కాదా? 

భర్త. (తనలో) కాదంకు బతుకుట తేదుగచా! (వికి) 

నంచేహమేమి |! నానిమి త్త మే ఖర్చువడినవి, " 
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భార్య... ఇక వ వళ్ళు మిగిలినవి, మున్నర్మాతి మాకు జావ 

గాచి నేనిక్క..డికి వట్టుకొనినచ్చి మోాకి చ్చు చుండగా వంటయింటిలో 

కుక్కా దూరి అన్నము తినిపోయినది. నాకు తినుట కన్న మే "లేకపోయి 

నది, ఆకలికాగ లేక యందులో నాలుగువండ్లు తినివేసితిని మికు 

జావయిచ్చు చున్న ప్పుడు నా అన్నము కుక్కు ముట్టుకొనివోయినది 

గనుక అనాలుగువండ్లు మికోన మే కోర్పునడినవి, అందులో నాత మే 

మున్నది, ఏమంటారు ? 

భ్ _రృ--నిన్సంచేహముగా నీత 'చ్చేమి లేదు, 

భార్య... ఆరు వండ్లిక మిగిలినవి మోకు జబ్బుగా యున్నదని 

నిన్నరా|తి మాఅమ్మ మిమ్మలిని చూడ డానికివచ్చినది. ఆబిడ వచ్చే 

టవ్బటికి మాలా పొద్డుపోయినది, అవ్వడు రొశై కాల్బుటకు నివ్వు 

లేకపోయినది, మనయింట్లో అటుకులు లేవు, అది నల్లమందు ముండ, 

కాళ్ళుచేతులు లాక్కు పోతున్నాయంశే 'పెద్దముండాకూతురు శోవ 

వచ్చి చచ్చిపోతుం చే బవ యని మూడు పండ్లు దానికిచ్చినాను, ఆ 

ముండ మిమ్మలిని చూడడానికి వచ్చిందిగాని నన్ను మూడ డానికి 

రాలేదుగదా! అందుచేత ఆ మూడు వండ్లు మూ కింద కర్పువడ్డ శ్లు 

కాసి మరొకటికాదు, ఇది మారొవ్వకుంటారా వొవ్వుకోరా ? 

భ_ర్త--అయ్యా | | వొవ్వుకో శే కమి నబబు గాయున్న నేనొవ్వు 

కోక పోతానా? 

భార్య ఇక మూడువండ్లుండవ లెను, మోాకురుపుల సివాత్తమై 

అవిచెగింజలు తెమ్మని మన పిల్ల వాడిని యెంత బతిమాలి నా తెచ్చినాడు 

కాడు, కొట్టినా వెళ్ళినాడు కాడు, అవ్వుడొక యరటివండు వాడి 

చేతులో పెట్టి బజారువంపీంచి గింజలు తెప్పించినాను, ఆ వండు మో 

వనినిమి త్త మే ఇచ్చాను గాని నావని నిమిత్తము గాదుగచా ! 

భ_ర్ష.అనును నావనినిమిత్త మే ఇందులో నీలో కేమి లేదు, 
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భార్య.._మెగిలిన శరెండువండ్ల లోను ఒకవండు మోయెదాన చే 

బెట్టాగడా! ఇంకొకవండుంది, అది గూట్లోనుంచి తీసేటప్పుడు | క్రింద 
వడి పోయింది, కొంచెము మహైనవండు. జబ్బుమనుష్యులకు మోక 

'పెట్టడ మెందుకు, మెటుపోయియెటువచ్చునోయని భయవడి కడిగి 

చేస్ నేను నోట్లో చేసి సికొన్నాను, బఎ౭ బువచ్చీ బుద్ధిపూర్వకము గా శే 

తిన్న బే మొకపండే. అదైనా వతిభ_క్తివాత క్రీందపడ్డనండు రోగు 

లకు పెట్టకూడదని ముందు"వెనుక లాలోచించే జాననుగనుక ఆటు 

వంటి వండు తినడంవల్ల వచ్చేనష్టం నాశేవస్తుందని ఆవని చేసినాను, 
ఇందులో నా దోవ మేమి లేదు, అన్నివండ్లు మోా| క్రింద ఖర్చువడ్లవి, 

నామోదన్రూరక  అనుమాఇవడి తే అదోషంమోది, మావల్లదోవ 

ముంకే మావెపోతాడ, నావల్లదోషముం శే నావనసుపుకుంక మే 

పోతుంది. చైవయుగం చూచినే సంతో భ క్రి తాత్సర్యములతో 

వనిచేస్తున్నాను, 

భర్త నీవల్ల వదోవములేదు. దోషవముంతా నా వల్లనే 

యున్నది, ఎన్హైనా నేనే పోవలెనని సీనంకల్పము, ఇంతలో నేను 

వోను, భయము లేదు, చక కేళివళ్ళు తినకపోయినను నారోగము 

కుదురుచున్నది, 

(ఇద్దజు నిహ్క- )మింతుర) 

దాను వడిం 

(ప్రమాదీచ సంవత్సర ఫలము 

ఈనంవత్సర ఫలము మిక్కిలి పరమైనది. అద్భృష్షహీనులకోరిక 

నివ్భలము, అదృష్ట వంతుల కోరిక నఫలము, వేనవికాలములో మూత 

ఫలము, రసాలభలము,' మూకందఫలము, వర కొలములోజంబుపల 
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ము, శీత కాలములో సీతాఫలము, ఈపలములు మాత్రము నిశ్చయ 

ములు, తక్కిన ఫలములు విఫలములు, ఈనంనత్సరాది పాడ్యమి 

మొదలుకొని మృగశీర్రా (వచేశమువటకు వగ అెండలుమిక్కుటముగా 

నుండును, జోడు లేనివారి కాళ్లు గాలును, గొడుగు లేనివారి నెత్తిమా 

డును. ఈ నం॥రము శత వై శాఖ జ్యేష్ట మానములలో విననక్జ్ఞ 

లెక్కు_వ కోగ్చగును, లాన్సశరీరములవారికి వెముట అక్కు. వపోయును 

వె శాఖమానములో కొన్ని రాతులయందు గాలిపీవక జనులు తహ 

తహ వడుదురు. ఈనంనత్పర ను 8605 దినములలో మావట్టణము 

నందున్న దానవాయిగుంట చేటలో చెండు నృలములన్నర చేలము 

వేయబడును, తక్కిన _సలములలో రెండుమూడు ఆనంద సం॥రము 

లోను తక్కినవి అక్షయ నం!రము లోపుగాను వేలము వేయబడును, 

మా వట్టణమందలి వమూర్క_ంజేయ స్వామివారి ఆలయమునద్ద మునిసి 

వల్ వారు (తవ్వించిన ముకికిసీళ్ళ కుండులవల్ల బయలు బేరుచున్న 

వాసన పూర్వజన్మ వాససకం మె నెష్క.వ బలకరమై అర తికర్పూము, 

మంచిగంధము, అగరువత్తులు, మల్లెపూలు, అత్తవనన్నీరు, "సెంట్లు 

మొదలగువాని వాననను యెంతమా(తము బయల్సడనీక జేయును, 

మునిసివల్ పట్టణములో వోటర్ల జాతకములు ఈ నం॥[రము జాగు 

న్నట్లువకనువడుతున్నవి, వి, యె. మొదలగు గొప్పవరీకులయందు 

కృ తార్జులయిన యుద్య|్యగన్థులు, ఇంగీషువిద్య విశేషముగా చదును 

కొనసి యుదొోోగ స్థులు నమానముగానే హిరణ్య శార్థములు స్వీకరిం 

చుచుందురు, యజ్ఞము చేయదలచుకొన్న వారికిజనులవలన వసూలగు 

సొమ్ములో కర్చులుపోగా భార్యకు కంఠ, కాసులపేరు, ప జ్ఞాణము 

చేయించుటకు ఫౌమ్మ్జు మిగులును, వ్రీడర్ల లోదొంగన్ల యింట్లు వాసిన 

వారికి డబ్బెక్కువ దొరుకును, న్యాయమార్ల స్తుల _స్టికియధా [వ కార 

ముండును, (వజలిచ్చుకొను మహ జరర్జీల మొద నర్కా-రువా రిచ్చు 
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ఉత్తరువులు యధా[వ కారమునకు లోటు తేకుండా యుండును. ధన మే 

కాక నెయ్యి, ఊరగాయ, మామిడికాయలు, నిమ్మకాయలు, నెరుగు 

మొదలగునవి కూడ లంచములు పుచ్చుకొనుసట్టి యుద్య|ోగ స్థులు 

కొందరు బయలు చేరుదురు. వివాహపు మేజువాణీలలోను (శ్రీరామ 

నవమి ఉత్సవములలోను వేశ్యాంగనలనై. చిమ్మిలిగోట్టములతో 

వసంతము వన్నీ రుకొట్టి ధల్యుల మైతిమని నంజోషీంచు మహార సికులు 

నిరుటికం"టు నూటికి వదిమంది పాచ్చగుదురు, 

విద్యులవృద్ధి Ho పాళ్ళు, 

దోగమ-ల వృద్ధి se) 39 

వడ్డీ వ్యాపారం చవేయువారి దయ 5 3 

కాఠిన్యము గా ౧; 

వ ప కొన క్షి "లన ది ళం న అవ్వులు పుచ్చుకొన్న వారికి ఇయ్యవ ను బుద్ది న 

ఎగ బెట్టవ లెనను బుద్ధి ౬౦ 99 

కూట సాత్యుమునృద్ది నీ ఆ, 
యు 

సత్యము న్. 39 

ఉద్యోగస్తులకు నీవిక 30 3) 

తొందర ౭20 న. 

భీ ౧౦ ౩ 

నటన నాం 

జరిగిన చర్య కొం చెముయినను వృత్తాంత వ త్రికలలో 

ఎక్కు-వ గా వర్థించవ లెనను నాన క్తి, ౭0౦0 ౩); 

నిజవర్ణ నము | 30. ,, 

చుట్టలు తాగని వంట బాహ్మణుల వృద్ధి ౧ » 

శుచి లేనివారి వృది ' గో 
య న్ 

వ రదథీ.ణవృద్ధి ౧౦౫ 
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క్ర J 35, న్యాశుల్క_ములవృద్ధి 53 , 

వంటపూటిళ్ళవృద్ధి ౨౦ 3 

కాఫీకొట్ల వృద్ధి రోం ,, 

అత్త కోడలు కయ్యములు ౬౦ ,; 

అల్లుళ్ళ అలకలు ౫3 19 
య 

అయా. SK ams 

[ఒక తెనుగు దేశపు (బాహ్నణుడు ఒక్ బంగాళీ (బ్రాహ్మణుడు 

ప్రవేశించు చున్నారు.) 

"తె___ నాగరికతకు ముఖ్యలతుణ మేమని మా యఖ పాయము' 

బం__.లషణములశేమిగాని మారు కేవలము మోాటవాండు, 

తె__ ఎందుచేత ? 

బం--మోారు చేనను ముట్టకోడు, చేవను తినుటయనంగా 

మోకు (పాణపోకట వట్టి శాక ములు మొత మారగింతురు, చేవను 

చూచిన భయవడువాడు వేవను తిననివాడు మోటవాడుగాక నాగరి 

కుడా ? అందుకే మారు వెనుకబడియున్నారు. 

| అవ్వడొక ఛూ దుడు వ) వేశించుచున్నా డు] 

శూ యేంటండీ, మూయివోచాలు సూస్పే శి తంగావుంది, 

చేవను తినకమో లే తెనుగుభ్యామ్మిడు మోటోడని బంగాళీ 

చ్యామ్ముడు అంటున్నాడా? నా యవి పాయం చేత మో రిద్గజణుగూడ 

మోటో ళ్ళి, 

 జంటాఎందుచేత ? 
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శూ... నువ్ర మాంసం తింటావా? 

బం. చీ. చేను మాంనము ఖిందునా ? అంత మొడ అజుగ 

కొండ (పేలుచున్నా వేమి! 

ఈూ__అద్దందుకునే నువ్వు పోోటోడును మాంనంచేరు 

గెప్పితే ఛీ యని గింజుకునేవోడ్పీ గనుకనే నీవు మోటోడవు, "కేవ, 
మాంనము ఈరెంటిపేద్ల శెప్పె “తూ అనేవాళ్ళుగనుక ఈ తెనుగు 

వ్యామ్మడు మోటోడు ఇటువంటి అప్మ్నాత్రులకు మోకు నొజూకూ్కూ 

డానా+ 

[అవ్ప్వుశొక తురక [వ వేసించు చున్నాడు] 
తుర_._అచే! కాఫర్, ఏమ్టివోయి మూడు మనస్సీలు మాట 

సేస్తావున్నార్ , మో గడ్చిడనసూస్పే కొట్కుంటార్ మశ్లేవోంది, 

గడ్చిజ్ ఏమ్టి సోలో ఒకి కంశు 'బక్ట యెక్యాఅసీ ఒక్టు 'తక్వఅని 

మాలోమి౯ చాల్ ఇిప్తావుండాక్, 

శూ-__వమండో సాహేబుగారూ! ఈ బావనయ్య లిద్దరు 

మాంసము వేరుశెషికే కోశెడుదూరం పోతారండి, అందుచేత 
మోటవోళ్ళంటా వున్నూనండి, 

తుర_నీ చేస్ట్రివోయి, స్క్రి 'మోటవాడ్వి కావా! 

ఛూ నే నెందుకయినాను. నేను మాంనము తింటాకాదూ, 

తుర___అశే బద్యాప్. ! సేవ గొడ్డుమాంనం తీంటానువోయి, 

ఈూ_._(చెవులుమూసికొని) రామ రామ,వంమూటలండయి, 

ఆమాటినగానే నా శెనులో బల్లాలుచ్చుకు ముడిశినట్టుంది, 

తుర_. అరే, మా నామన్దామన్సీ, అశ! ఆన సీక్సి సుట్టం, 

మేఖ ఖోడి సీకి సుట్టంకాను, ఆవ్రతిం పే యేమిఖొంవ ముస్లిందివోయి 

ఆవు మాంసం కడ్చులో ని మంటసీసాడా? ఆవుపేడ ఆన్రమూః తం 

తినేకాఫర్ ఆవ్రమాంనం తింకే తస్వురా సీకి మో సూడు మస్సీ 

మోట గాజ్టైల్వో యి 
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తె____ (తనలో) శినళివా! 

బం (తనలో) పరిహారి! 

తుర___వమివోయి, మరు నచ్చిపోన శపాలొలాగా మాటా 

లేక నూస్తార్ యేమోవోయి. గొడ్డుమాంనం అంయే గులొగుల్ 

మంటార్, మోకి మాటనామర్దా మన్చీలువోయి మారు, 

[అవ్వు జొక యూరోవీయను [న వేశించు చున్నాడు] 

యూ..వఏమి గందరగోళం చేయుచున్నారు మారు ! ఒక 

మోటవాడు రెండవవానిని మోటవాడనుచున్నాడు నాబుద్ధి చేత 

మోారందణు మోటవార ౩ నుండీ, మూ రందణు వశున్రులవంటివారు, 

నాగరికత యేమో మా నెజులగరు. మోకు నేర్చుకొనుటకు సిగ్గు 

"లేదు, ఒకరిని చూచి మోట శేర్చికొనరు. 

తుర...అరె మాకికూడా మోటా 

యూ... కీ తొరక మనుష్యుడు గారూ, మిరు మోటవారుం 

ఈ (బామ్మలు మోటవారు, ఈ కూ దులు వూట వారు, 

తుర__అశి నాకి భావనస్హాశెకు నమంశేశావు నీకి, అనె 

'యేంమడ్మి బే నోవ్వు. అౌే నే న్షొడ్లు తింతాశ్ కోడి తింతాన్ మేక 

తింతాన్, నాకి మోటా? అశే శేపా నూస్చే శిల్లంగి వెట్టిన మళ్లె 

పారిపోతాడ్ యీ 'బామ్మాడు, వొడి మాటనాకి మోటా? సీకి 

యుూ___మునలా నుగారూ! కోవము పుచ్చుకోకండీ ముమా జ 

టికి మాడ మోటవారు ఈ హిందువు లెంత మోటవారో. మూ రంత 

మోటవారు, 

తుర___అ౭ే మెందు. శేతావోయి? 

యూ... మోర కోవము చేయరుగ దా, 

శుర__. మాకీ నోవం లేదు గీవంలేదు, శెవు బే. 
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యూ___మోరు కోవముచేయరుగ దా, 

తుర___ మాకీ కోవం? కోవంలేదు, గీవంలేదు, శేవ్వుజే, 

యూ... మారు వందిని భీం చెదరా ? 

తుర.తు, తు, తు, తు,తు,తు, అరే ముగ్హారు మున్దార్ , 

యూ__మురజా రనగా నేమి? చానిభానము సెలవియ్యుండి 

మారు, 

తుక_._ముర్దార్ మ గార్ మున్జార్, అరే ఏ డెవడురా 

మూకీ, మున్లార్ తిన్నం తాడు మాకీ, ముర్గారం తే, అ శేబిస్టిల్లా శేసి 

తిన్కూూడదు. మా అల్లా మా రసూల్ శ్ల్యు యిచ్చినార్ , అది 

బల్ దోనం, ' ఆమాట నోట్కి_ రానియ్యకూడ్డు! 

యూ... సాహేబులుగారూ ! అడి పొరణాటు అదితవ్వు? 

మనము కోసుకు తినుటశే_ చేవ్చడు కరుణచేత, అన్ని జంతువులు నిచ్చి 

నాడు. ఆయన మనుష్యులమిోద మిక్కిలి దయగలవారు. ఆన్రను 

తినుమని వందిని తినవద్దని వారు ఎక్కడ చెప్పియుండ లేదు, ఆవుమూం 

నము గొంతుకు దిగి, వండిమాంనము గొంతుక దిగచాయీమి ? రుచి 

గల వస్తువుఎనుతిన కుండ విడిచిపెట్టుట పావము, దోనము. ఈదోనము 
మిరు చేయుటచేత మారు "తెలివితక్కువవాండు మోటవాండు, 

అందుచేత మీకు నాగరికత లేదు, 

[అవ్వడు చీనా చేశ స్థం డొకడు [వ వేశించుచున్నాడు.] 

చీ_.చీనా చేశ మే దివ్య దేశము చీనా బేశస్థులు దివ్యులు, 

చీనారాజ్యము దివ్య రాద్యము, లోక ములోనున్న యితర 'జేశస్థులందణు 

మూర్జులు, అనాగరికులు, వశుశన్రలు. ఎవరి తెలివితక్కు_ వ వారికి తెలి 

యదు. ఉన్న నాటన్న ఉలుశెక్కున, ఈ (చాహ్మూణులు, తురకలు, 

యూరోపియనులు, నాగరిక తావిషయములో  మనవముందజు నిలు 

చుండుటకయిన అర్హత లేనివారు, ం 
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యూ---ఓ చీనా టేశస్థుడా ! నాగరికతలో సీగొవ్ప యేమిటి? 
చీ మోడు తల నెండుకలు క_క్తిరించికొందురు, మేము జడలు 

వెంచుకొందును, మిరు కుక్క_వండ్లవ'లె వండు “తెల్లగా నుంచు 
కొందురు, మేఘము వండ్లకు కవ్బువేసికొందుము, మోవనులన్న్ని అనాగ 

రికప్పు వనులు గావా | 

యూ_జుట్టు కత్తిరంచుకొనకపోవుట, వండ్లకు కమ్రవేసి 
కొనుట గొవ్చ నాగరికతలా + 

చీ__కా శేమి! నాగరికత, మోటతనమ. చిన్న వనులలోగూడ 
శెలియుచుండును, దీని కేమి భోజసములో మిరుమిక్కి. బిఅనాగరికులు 

యూ... ఎందుచేత ? మేమన్ని వస్తువులు శినుచున్నా మే, 
చీ _ మోడు కుక్కను తిందురా ! 

యూ... సీ | ధీ! పాడుకుక్క, 

చీ. మావ పామును తిందురా గి 

తురక__అ౩ె పామ్మితింతారవోయి మోకి అక యింకా 

నఖారాఖులంవోయి మోది, తేలూవీ తింతావోంప్, జెల్రీవీతింతావా? 

చీ__.మిరు కవ్పను తింటారా ? 
యూ... మేము కవ్చలను తినము | 

చీ__ కవ్చృకఊర గాయ తినని సీ నాలు శెందుకు * ఒక వర్యా 
యం తిం బె సీజన్గు మధ్యమున మళ్ళా వోదిలివెడతావా ? 

యూ-ఛీ |! దిక్కువూలిన ఊరగాయ ఆమాట చెవ్భకు, 
నాకు డోకు వచ్చుచున్నది, 

నీ__ఇందు వేతి నే మోట వాడ వై తివి, 
[అప్పడు అహో రమతస్థుడు (ప్ర వేశించుచున్నా జు, ,]] 
అఘూె.... (తనలో) ఈశ్వరునకు వనువతి నావు మేలవచ్చి 

నదో జక్క పంకితవశువై న నెబుగడు, పశువు అనగా బ్రహ్మ 
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మొదలుకోని పిపీలికాది పర్యంతము జంతువులు, అందుచేత చీమ 

పశువు, మనుష్యుడు వశువు. (బ్రహ్మ వశువు. చేనతలు _ వశువులు, 

అట్టివఘవులన్నియు సమానమై యుండగా జంతువులకు జంతువులకు 

ఛేధ మేలచేయవలయునో తెలియకున్నది. ఓహో |! నామెదుట 

మోటజాతివా రనేకులు కనబడుచున్నారు,వీరందజు జ్ఞానశరాన్యు లే, 

యూసీ వెవరు? సీవేవము చాల భయంకరముగానున్నది, 

అఘో___నే నోరమతస్థుడను శూరముగానుండు! శూర 

ముగా నుండు! దగ్గరకు రాకు, నేను. మైలవడిపోదును, నీవు జ్ఞాన 
శూన్యుడవు, 

యా... నొ శేమిజ్ఞానము తక్కు_వయినది ? 

అసో... అంతయు తక్కు_చే! నీకున్న జ్ఞాన మేమిటి జ 

యూ లేదని యెట్లు చెన్నగలవు ? 

అఫో_వత్యకుముగా కనవడుచుండగా తేజు చెనృవలయు 

నా! సీవు గొళ్హైలు తిందువు. కోళ్ళను తిందువు, వశువులు తిందువు, 

వందినితిందువు, కాని మనుష్యుని తినుట కొవ్వుకొనవు, 

యూ... ( చెవులు మూసికొని,ఆ కాశ మువంక జూచి) పొవము! 

పావము! ఓ ప్రభుణా! ఈపాపాత్సులను రథ్నీంపుము, 

తురక__మన్సిని తినేమతమూా మోది! అనే. పిల్లల్క్. 

ల్కి. వీక్కుతింటావ్, అశే? సీకీ పులీమస్సీ, 
అఘోఎఎఆ భేద మే కూడదు, అన్ని జంతువులు నమానము, 

మనుష్యుడు జంతువే అందుచేత ఏది లభించినప్పుడు దానిని తిన 

వలయును, 

యూ నీవంటి పొపఖర్చుడు "లేడు, 

అఘో.._ ఎందుచేత? 

యూ. ఎందుచేత నా! మనుష్య లీశ్వరపు తులు, . 
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అఘో___అన్ని జంతువులు ఈకశ్వరునిబిడ్డ లే, మనుష్యులదినుట 

పొవమైన వతుమున కోళ్ళను తినుట గొక్ష్రైలదినుట పావనము పావనము 

లేని వక్షమున యెవశేమి తిన్నను పానము లేదు, 

యూ. సీసిన్థాంతములు విపరీత సిద్ధాంతములు, పావములు, 

మూనవ జూతివిరుద్ధములు, 

అభఘో.__మోయందటణ వద్ధతులు మానవజాతి విరోధములు, 

కాని నావ్ కాపు, 

తుర___(యారోవియనుతో) జీభాయ్, ఈమన్సీ నీకీ నాకీ 

వొడక్కుతింతాడ్ , నుస్కీ-పోదాం రావోయ్, 

యూ --భయము లేదు, దేవుడు ఉన్నాడు, 

తెలుగు బాహ్మడా__మిానాగరికతలన్న్ని చేను గంటనుండి 

వినుచున్నాను, మాంనము తినుటయీ నాగరికత మైన వశమున మో 

నాగరికతకు మూకు ఒక్క. సలాము మిలో మే ఐకమత్యము 

"లేదు. ఒకరు తినుసట్టివన్తువు నుజీయొకరు తినక పోవుటమిాలో కూడ 

గలదు, కొన్నివస్తువులు తినకపోన్సట అనాగరికత  మయొనవవషీమున 

నాతోపాటు మోరంద అనాగరిక లే, అనాగరికుడ నె నను ననే, అడవి 

మృగమైనను నరేే నాకాయగూరలనే నేభుజించి |బతిశెదనుగాని 

మో పాడువశున్రలు కుక్కలు విల్లులు పొములు జెజ్డులు, "తేళ్ళు తిని 

'న్మేబదుకజాలను, (బతుకక పోయిన వతమున చచ్చియైన పోయెద 

గాని వాటిని న్నృశింవజాలను, అటువంటి నాగరికొతెకంెకు ఇటువంటి 

నాగరికత య్ నాకు తృప్వికరముగా నున్నది, 

(అందబు నిమ్క- మించు చున్నారు) 

a Fn 



మహామం(త్రశకేనరి 

[చండినాధ శాస్తు)లుగారును, పురుహో_త్తమరావుగారును 

స) వేశించు చున్నారు.) 

కురు.__ఎవరువారు ? నక్రూరండి మనది, 

చండి....మాది గోడావరీతీరము, కోటివల్లి మహోపుణ్న 

శేతము కాపురము, 

పురు...తేమ రేమివనిమోద దయచేసా రివ్వుడు ? 

చం..వలిన వారి దర్శనము నిమిత్తము, 

పు నాదర్శనము నిమిత్త మేనా ! సరే ఆ కుర్చీమోద దయ 

చేయండి, 

చం. చి త్రము. తమ అను గహమునకు ప్యాతులమె, (అని 

కూరడ్పుండును, ,) 

పు_నావద్దకు తమశెందుకు దయచేసినారు ? మిోఅభ్మి పాయ 

మేమిటో 'సెలవియ్యన లెను ? 

చం.._--చిత్తము, చిత్తము, మనవిచేస్తాను. తవురు సాతాత్తు 

మహాను భాన్సలు, తమముఖమువూస్పె నమ సృపావములు పోతాయి, 

తమకీ_ర్హి జగద్వి శాంతము, తను త డ్రిగారు చేసుగోన్న గొవ్చతవన్సు 
చేత తమవంటి సుప్పుత్రులు జన్మించినా! ర, 

గా 

పు తమరాక్సై _న్రవముచేయకండి, నే నెందుకూ తగను, 

మవ నేమిటో సెలవియ్యండి. 

చం.___తగకపోవడ మేమి, తగినవాడు తనుదుమని చవ్భుకుం 

డారా యేమిటి, “ఏకో గోకే వభవతిపుమూన్ యః కుటుంబం 

బిభర్తి” యనరై తె బహుకుటుంబాలు భరిస్తారో అతడే వంశమం 
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తకూ గొవ్పవాడు? అని వెనకటి విక్రమార్క ముహారొజులుం గారి 
సభలో తెనాలీ రామలింగంగావ సెలవిచ్చారవ ! 

పు-_(నవి) ఇ జేమిటండో శాస్తు )లుగారు ! వికమార్కు ని 

నభ యేమిటి. “తెనాలి రామలింగము 'చెప్పడ మేమిటి? అతవికీ యితసిక్ 

వేయి నం[రముల తేడా ఉన్నది, రామలింగము తేనుగు చేశ స్థుడు 

వికమార్కు-డు మాళవ దేశస్థుడు, మోరీ అనందర్భము "అక్కడ 

'నేద్చుకొన్నారండీ ? 

చం... ఆలాగాండి, అవునవును, 'వెద్దముండా వాణ్ణి అగుట చేత 
మరిచిపోయినాను, పొరపాౌు, ఇవమ్వుడు నరిగా జ్ఞాపకము వచ్చినది, 

వెనకొ రాయలవారి నభలో కాళిదానుగాఠ చెప్పినడి. 

సు (నవి) వమండోయి శాస్తు )లవారు, ఒకతవప్తా దిద్దుకొ 

బోయి మణెకతవ్వు చేస్తున్నారు, ఎక్కడి రాయల నారు ఎకో-డి 

కాళీ దాసండి. రాయలవారు మొన్న మొన్న "తెనుగు దేశము, కన్నడ 

దేశము వలినవారు, కాళిదాసుగారు వెయ్యేండ్ల క్రిందట ఉజ్జయినిలో 

నున్న వారు, ఈ గొడవలన్నీ మోశేెందుకు, మాద. వచ్చివవని 

“నిలవిన్తురూ | 

చం.వీ మో పెద్ద కొలపు వాడి నగుటచేత ఒక దానికోోక్ టి 

ఇవ్పినానే మొ పోనీండి, (వస్తుతము మనవిశచేస్తాను, నేను కాశీలో 
బీ4 నం!ర ములు నక లవిద్య లభ్యసించీనాను, జగ త్పసిద్దులయిన 

గారీ వసొడ ఛటొ పాధ్యాయుల వారు నాగురున్రులు తర్కాములో 

బాధాంతమునరకు చదివినాను నావజ్ఞకు నంతోవించి శాళీవండితు 

లందరు నభవేసి తర్మా_లంకారచూడావుణీయని బిరుడిచ్చినారు, 

వ్యాక రణములో భా ప్యూంతమువజకు శుణ్ణముగా చదివినాను, సొ 

యదుట మెవరు నిలుచుండ లేరు! భామ్యములోనున్న కొన్ని లోటు 

పొటులు నపరించి యింకొక భొవ్యుము (వాయవ లెనని ఆలోచిం చితిని 

గాని మహానుభాన్రకయిన వళంజలి గ్రంథము మూల వడిపోవ్లునేమో 
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యని కొందజువండితులు నన్ను వాకించినారు, వేదాంత ళొ స్ర్రములో 

(వస్థానతయము శాంతి చేసినాను. వా మంత శాస్త్రములో మహోపాదు ' 

కాంత దీతు పుచ్చుకొన్నాను, “శాపాదపి శిరాదపీ” అనునట్లుగా 
యి య 

శీ 

గలను, (బదికిఉన్న వాడిని తఉణములో చంనగలను, 

పుశొన్సు)లవారా! మిరునకల శాస్త్ర పారంగతు లే ! ఇవ్వు 
'జెవరికై నా తర్క- వ్యాక రణ చేదాంతములు పాఠాలు చపాయా? 

చం =. కాళశీనుండి వచ్చినత ర్యాత ఆశాస్త్రాల వ్యానంగమే 

లేదు. ఆందు చేత ఛభాలావరకు మరచిపోయినాను. వమంళే ? చిల్లర 

పున్తకములు పాఠములు చెప్పడము నానంటి వండితునికి అవమాన 

కరము: పెద్ద గంథములు చది వాళ్ళు ఈ చేశములో లేనేలేరు, 

అందుచేత ఇవ్వుడు జ్ గ్యోతిళ్ళాన్ర్ర న ములోను మంత శా త్రుములోను 

వ్యానంగ మక్కువగా చేసినాను, మెసూడురాజుగారి వివాహామునకు 

ముసుూ _రృము'వెట్టి ఈ 116లు బవబమానముసొండి నాను, బజాండా 

మహో రొజు 08 

జేయితా పాయలు విలువగల జరీళొెలువలు పుచ్చుకొన్నాను, 

పు .. శొసు స్తు)లవాక్యూ ఆకుండలములు శొలువలు ఒకసారి 

మూవిస్తురూ అవి 'చెన్రలకు వె పట్టుకొని వచ్చినారు కాశేమి?! 

చం---నేను వట్టి నిర్భాగ్యుడను నాయనా! అవి చాన్రులకు 

పెట్టుకొని వెడుచుండగా దొంగలుకొట్టి దోచుకొన్నారు, 

పు_-అయి శే మోశాలునలయినా ఒక మాటు మూడవ తెనని 

యున్నది, వట్టుకురాగల రా! , 

చం-ావట్టుకొనేనస్తును. తెమువంటి వారు చూడడంకం'ఖేసుెరే 

మున్నది! కాని పొడు'తొటాకుకొంనలు, నిరుటి నం॥రం మా(గామం 

శాలిపోయిందండి, అందులో మూయిల్లుకూడా పరశురామ ప్రీతి 

సై నడిగిన వశ్న కవ్యడు జహబు చెన్ప లేడు, చచ్చిన వాడిని బకికిం చ | 

చండీవుం త్ర మున చేశ ము వేసి రత్న కుండలములు . 



466 వహననములు. 

అయింది, అందులో శొలువలు, పాతసామ్మగి అన్ని పాూతవుయి 

పోయినవి, 

పు-.-వరోజునుండి మో యిల్లు తగులబడివోయినది 1 

చం చెత బహుళ మావాస్యనాడు, 
రా 

పు---అమావాస్యనాడా! నేనానాడు కోటివల్లి లోనున్నాను, 

తగులబడిపో తే చే! 

చం-_అసనలు కోటివ ల్లేగాని (వస్తుతం రెం జేండ్దనుంచిఅక్కడ 

ఉండడం లేదు, (దామోరందగ్గిర ఉన్న శివల్మగామంలో ఉంటున్నాను, 
fy 

అక్కడ యిల్లు తిగులబడిపోయింది, 

పు__నశే సశే తెలిసింది, ఎక్క-డై లే నాశెందుకు? తను 

రొచ్చినవని సెలవియ్యండి, 

చం... నేనువచ్చిన వనియేమా తమకీపాటికి తెలిసియే 

యుండును, కొంవకాలిపోయినది గనుక మరల దానికి నిర్భించుకొన 

వలయును, కావున తమరు సహాయము జేయవలయును, అయి శే... 

పు. శాస్ర గారూ, మోారు తర,_ములో కాధాంతముయినను 

నంసారము ళో వాభాంతమయినదికాదు, వ్యాకరణములో భావ్య 

శాంతియెనది కాని మన శ్ళాంతి మ్యాతముశకా లేదు చేదాంతములో 

(వస్తానత్రయమైనది కాని యీవణ| త్రయము వదల లేదు, మంత 

ఇార్ర్రముతో బాటు తంత శాన్ర్రముగూడ తమరు నేర్చుకొన్నారు, 

చం... మోమాటకోడ్డువ చ్చినాను, నన్ను తమంచండి, ఉచిత 

ముగా నాకు మీరేమి ధనమియ్యవద్దు, నాకిద్దరు ముగురు డీవీకలక రు 
(ఈ. రు ౧ (a) రణం 

తహాసిలు చారు ఉచితముగా ధనమియ్యన స్తే వద్దన్నాను, 
cn ఎవి © 

ఫ్రు.ఉచిత ముగా నియ్యక యెల్లాగిమ్మున్నారు! బదులియ్య 

మన్నారా యేమిటి, 

+ చం.._బదులుకాదు..నావ ట్లకొంశలాభము పొండియియ్యండి, 
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పు__మోవల్ల మాకు వచ్చు లాభ మేమిటి ? 
చం .. నొవల్ల మోశేదైనా విద్యనువ 'చేశముపొంది నాకు 

కొంతధన మివ్చించండి. అవ్వుడు యాచన చేత జీవించినాన నే దోషము 

నావద్ద నుండదు, 

సుమా శేమి విద్య నాకువ చేరింవగలరు ? 

చం._మం|తవిద్య, 

పు ఏమి మంత్రేఎ నడమం తమా | పాముమం(తేసూ తేలు 

మం(త్రమా శి 

చం... పాముమం| తము కాదు తేలుమంటత్రముకాదు అటువంటి 
తుచ్భమంత్రములు నేద్సవాడను కాను 

పుజిఅట్లయిన నే మహామం[తము చేర్పుదురు ? 

చండి...బాలమం| తే మువ-బేళిం చెదను, 

పు -= డాని గొవ్చ యేమిటి ? 
చండి-___తవముకు "తెలియదుకాని దానిగొవృయింతా అని నేను 

వర్ణించ చేను, దానిమహీవము కొంచెము చెపుతాను వినండి, చాలమంత్ర 

మువ బేశముపొంది తగినట్లు పునశ్చరణచేసి తగిన శాంతులు వగయి 

రాలు చేసినవాడు, అధికారులను తన జేబులో వేసికొనగలడు, 

ఎం తెంత చిక్కులు వానికివచ్చినను మంచు సిరిసిపోయినట్లు మ "య మై 

పోవును, అతడు వట్టినదంతయు బంగారమగును, వలికినదల్లా "వేద 

వాక్క_గుతుంది, అధికారులు చేతిలో కీలుబొమ్మ లె పోతారు, 

ఎక్క-డికి వెళ్ళినా దిగ్విజయ మే. లభ్మీనరన్వతులు వారి యింట్లొ 

తాండవమాడుళూంటారు అధికారు లే గాదు లోకమంతా వాడికి 

వశ మైపోతుంది, 
పు---అబ్బా, అంతమ'హాత్ళ్య ముందండి, అందులోను ? 

చం... మహాత్స్యమని మెల్లి గా అడుగుచున్నా రా * బ్రది 

మంతములోకల్లా రాజు, విజయనగరం మహోరాజులుంగారికీమం| త్రము 

వల్ల నేక దా రాజ్యము వచ్చినది ! 
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పు.__అట్టాగాండి, అయి తే-తమకు నంపూర్తిగా పునశ్చరణ 
అయిడాండి, 

చంజునమ దయవల్ల సంపూర్తిగా అయినది, 

పు---శవాంతులు వగయిరాలు నరిగా జరిగినవా + 

చంజాయధావిథిగా జరిగినవి, 

సుజాఅయి'తే యేవిధ మైన లోటూ లేదన్నమా శే, ఉప 

చేశముకూడా సరిగా జరిగిందా మొట్టమొదట? 

చం. ఆహో సరిగా జరుగ శేమి ! మా గురువుగారు మంత 

చింతామణి, భరతఖండములో మంత శాన్ర్రృములో అంత వారు లేరు, 

శాశీమహారాజులుంగా రొకపర్యాయము మాగురువుగారివద్దకు వచ్చి 

పాద్యాశాంతులై మంత శాన్ర్రము మహిమను చూూపించవలసినదని 

(ప్రార్థించినావు, అవ్వుడు పీకేమికావలయునని మూగురువుగారడిగినారు, 

(వవహిస్తూన్న గంగను కట్టి వేయవలసినడని రాజుగా రడిగినారు. మూ 

గురువుగారు గంగా వవాహము నాలుగు గడియలసేపు _స్తంభింవ జేసి 

నారు, అదిదూచి కాశీజనులు మహారాజుగారు గడగడలాడిపోయినారు, 

పు__ఈసనంగతి యీ వతికలోను వడ లేచేనుండి ? 

చం. వెధవవ తికలు ఇట్లాంటి గొవ్చనంగతులు పొడువ(తిక 

లలో వడతాయా, ' 

పున లే జానిశేమిగాని, ఇప్పుడు మంత మువ దేశము చేస్తా 

నంటారూ మీరు ? 

చం చిత్తము, తమ కువ దేశము చెయ్యవన లెనే సంకల్పము, 

ఫు__అయిశే నన్నడుగడ మెందుకు ? చేయ్యండి, 

చం౦.._.అడక్కుండా యెల్లా గువ బేశం చెయ్యమన్నారు ? 

పు-మాకీమంతము సరిగా నువ చేశ మై పునశ్చరణమైనది 

గదా! పునశ్చరణ సరిగా నై నవారికి లోకవుం తా వశమగుతుందిక చా 
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కాబట్టి మోామంతశ కివలన మోకు, చేను వశముకావలసీన చే, మొ 

వద్దకు నాయంతట నేనువచ్చి మాపాదములకు నేను మొక్కి- స్యావిరా! 

బాలవముం తము నాకున చేశము చెయ్యండి యని నేను మిమ్మలిని అడి 

"గేటట్టు మారు చేయవలెను, మిామంతములో |వభావముం టేఆలా గే 

కావ లెను, అట్లు "శానియెకల మంతములో |వభావము లేదని 

మైన మేమనుకొనవ లెను, లేక పునశ్చరణలో లోటుగలిగినదని మైన 

ననుకొనవ లెను, 

చం... ఉవ బేశములోలోటు లేదు, పునశ్చరణలోలోటు లేదు, 
మంత వభావములో లోటు లేదు, 

పు--లోటు లేకపోతే నన్ను మీకెందుకు వశము చేసికొన 

చేకపోయినారు?! ఈమం తసిద్ధియెన వారికి లోకమంతా వశవముగునని 

చెప్పినారు కదా మీరు! 

చం._చి త్రము అల్లాగే అన్నాను, అదినిజవే ఈ రాతి 

"జీవిని మళ్ళీ ఆవాహన జేసి రేపో యెల్లుండో మిడు నన్ను వచ్చి 
అడిగేటట్టు చేస్తాను, (వస్తుతం చెలవిప్పించండి, (అనిలేచి తనలో) 

ఏ డెవడో గడుసునిండము, వీడు నన్నే బుట్టలొ వెట్టినాడు, ప్డ్లి 

దగ్గర నాపాచికవడదు, (అని వెళ్ళును) 

సురువీడి కిజే ఇలను, ఏకు మళ్ళీరాడు ఏడు నేను యిసుక 
తక్కి-డ వేడతక్కిడయైనాము+ (అని నిమ్క- )మించును) 

అంనాజింటు న్ nm 

అపూర్వయజ్ఞము 

మొదటిరంగము 

(అవ్వడు పిడిగుద్దుల విస్సృయ్య, నూటశకారి మల వయ్య 

కోతల గోవిందయ్య (పవేశించుచున్నా ర] 

విన్స...... అయితే మో రీవ్వుడు చెప్పవ 'చ్చేమాట యేమిటి, నకుతా 
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మల్ల... నేను నాలుగు గడియలనుండి గొంతుక చించు 

కుంటూం పే నీకు తెలియనే లేదూ, చిన్నపుడు కాంతయ్య వంతులు 

గారు మట్టితల ముండాకొడకాయని నిన్ను పిలిచేవారు. ఆమాట 

సార్థకము చేశాను, 

గోవిం__ వాడికి స్పష్టముగా అరటివం డొలిచి చేతిలో వెట్టి 

నట్టు చెప్పి తేనేగాని "తెలియదు, మి గడుసుతనము పోకడలు మా 

టక్క-టమారాలు వాడిదగ్గిర “పెట్టకు మరి, 

మల్ల ౬.అయి తే నీవు యజ్ఞం చెయ్య వలసినదని మా అభి పా 

యము, దీనివల్ల మనము ముగ్గురముకూడా తేల్తాము, 
విస్స __ ఓకీ మో యమ్ముక డుపుమాడా, నేనేమిటి యాగం 

చేయడ మేమిటి, రాజానగరం సత్త)ములో మొన్నటిదాకా వంట 

చే_స్తిని, అంతకుముందు కత్తిపూడి సత్త )ంలో నిన్నటిదాకా సీళ్ళు 

మో స్పిని, నాలుగు నెలల క్రిందటివరకు అమలాపురము తహానీలుడారు 

గారి దగ్గర గరిటి పుచ్చుకుంటిని, నేను యగ్గెముచే స్తే నలుగురూ 

నన్న్వరూ, 

మల్ల _ ఎవడురా న వ్వేవాడు, ఈ చేసేవాళ్ళందటు పీక్షంశు 

నెక్కు_వవాళ్ళా యేమిటి, రాజానగరం నత్త్రములోను కత్తిపూడి 

నత్త )ములోను నీవున్నమాట ెవడికి తెలుసురా? ఎవడూవచ్చి 

ముగముమోద అడగడు, ఒక వేళవచ్చియెవజై నా "మొగముమోద 

అడిగి జే చీచీ శేనుగాదు మావినతం। డికొడుకు నాలాగేీయుంజేవాడు, 

నేనేమిటి ఆవనిచేయడ మేమిటని చుట్టు (వక్క-లనున్న వాళ్ళు నలు 

గురు హాడిలిపోయేటట్టుగా గావు శేకలువేసి చెడలిట్టి పార వెయ్యి, 

ఆవయన 'మేమందుకోని జాడించి పార వేస్తాము. ధానితో చెనజై నా 
సరే డం్లై పోతాడు, . 

గోవింనిజ మేనోయి, బుకాయింప్పువంటిది మరియొక టికా దు 

బుకాయించ గలిగితే భూము 'లేలవ చ్చన్నా డు, ఓ శే! విన్నన్నాా అన్ని 

విభాలచేత సీన్ర యజ్ఞము చేయుటకు తగియున్నావు. నే చేడామంజే 
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నాభార్య కొపరానికి రాలేదు, వదకొండువందల రూపాయలు వాళ్ళ, 

యద్దాన్నివోసి మొన్న మొన్న నే ఆశేండ్ల గుంటముండని కట్టుర్గన్నా 

నన్నవమాట తెలుసుగ దామోకు. పోనీ మల్లిగాడి చేత చేయిద్దామం కే 

పీడవత్నీ కుడు, పీడిశిక్క_ డా సోమి చేన మ్మ కుదరదు, 

విన్స..._ రావువారి కొట్లలో నుందిగా సోమి చేవమ్మ యొక తే? 

గోవిం ---ఆసోమి దేవమ్ము మన మల్లిగాడికి బహిరంగములోనికి 

వచ్చేది కాదు, ఆలాటి సోమి చేవమ్ములు సీకూఢడన్నారు నాకూణన్నారు, 

విస్స...పోనీ యివ్వుడు యజ్ఞ ముచేయకసో తే నేమిరా దీనమ్మ 

కోడుకు కాలా * 

మల్ల-_పఓరీ 'వెజ్టిముండాకొడ కా అ్క్బగనకు యిస్పటిరోజు 

లలో డబ్బునంపొదించడానికి “రెండు మూడుపాయాలున్నాయి! 

దేవాలయము కట్టిస్తానని బయలు చేజడము ఒకటి, యజ్ఞము చేస్తా 

నది బయలు చేజడము ఒకటి,ఏటిలో రెండవ చే మంచిది, యజ్ఞం చే స్తే 

గోనిసం చెడు రూపాయలు వస్తాయి ఒకడు బియ్యమిస్తాడు ఒకడు వవ్వు 

యిస్తాడు ఒకడు నెయ్యిస్తాడు, ఒక డువి_స్త రాకిస్తాడు, ఇల్లాగ తలొక కర్చు 

తలకొకరం వెట్టుకుంటారు, వగా కట్నాల [క్రింద కానుకల కింద బహు 

మానముల [క్రింద దొరికే చీరలు రవి కెలగుడ్డలు వండ్లు ఫలములుగాక 

“మొదటయి తే నేవిచివ రయి తే నేమిదొరి శేరొక్క_మునాలుగు వేల రూపా 

యలకు తక్కువయుండదు, ఇందులో నూ యిద్దటికు చరియొక యైదు 

వందలు రూపాయలులచ్చి తక్కిన మూడు వేలు నీచేపుచ్చుకో, వైగా 

"రెండు సం||ల వణకు బీయ్యం వవ్వు ఉవ్వు మొదలయిన (గానం 

మిగులుతుంది, 2 గా చీరలు జామాటులు కొంచము తక్కు-వ ధరలకు 

అమ్మి వేసినామం కే అయిదారు వంపల రూపాయలు వస్తాయి, వ్ 

శుభాశళుభములకు యెక్కడికి నంభావనకు వెళ్ళినా తక్కి-నవాళ్ళకంు 

సంభావన నీకు రెట్టింపు ముడుతుంది, మెగా సోమయాజులుగారని 
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ఇవ్చీ గారనముకూడా చేస్తారు. కుండలాలజత యెవనైనా వేస్తే 

వేస్తారు. 'లేఠపోచే యింతసాము వస్తూన్నది గనుక రెండు కాసుల 

బంగారము వెట్టి మన మే వేయించి యే కరణంగాదో ముననబు గారో 

యిచ్చిసారని మన మే వేసుకోవచ్చును, నాలుగు మేకలని చంపినా 

మంకు నాలుగువే లింట్లో వచ్చివడతాయి, ఇవ్వుడు సీవెళ్ళొము నగ 

న్మటా లేక (వత్యచము తల వెంట్రుకల వెనవలాగున్నది. యజ్ఞ మైన 

తరువాత కావలసినన్ని నగలు దిగ వేయవచ్చును, ఓ చే! వగా అద్భ 

ప్టము భాగాయుంకే ఒక పుశైడుభూమి కొనుక్కో-వ చ్చును రా, 

విన్స = ఒరె నే అంతాభొగానేయున్నది కొని పొట్టచించి కంచు 

కాగడా పట్టి వెదికినా యెక్క. ణా అతురంముక్క- 'లేదునాకు. ఇల్లాటి 

వాడిని యొ మెల్లా వేయను ? మెగా సంధ్యావందన మైనా రాదురా 

దీనమ్ముకడుపుకా లా! 

| చుల్ల... పొండి డిత్య మెందుకోయి వధవ పాండీత్యము ! ఈచవేసే 

వాళ్ళందణకు పాండిత్య 'ముండేడి వింది ! యజ్ఞం చెయ్యదల చుకుం కే 

మూడుపూటలలో సంధ్యావందనము చన్పిస్తాను నీకు! 

గోవిం...అవ్రనురా, నంభ్యాసందనముమాటకుభయము లేదు, 

విస్స-__అన్నింటికన్నా మరోచిక్కుందిరా నాకు సుఖనంబంధ 

మైన జబ్బుమూలాస్ని తెల్లారేటవ ప్పటికి తరవాణి యన్నము తింటే 

"కాని యుండ వేను, ఆయగాం నాలుగు రోజులు ఉవవానం ఉండడ 

మెల్లాగు ? తరువాతరోజు అగ్గాతాలు వేసికోవాలి కాబోలు, 

వము చెయ్యాలీ నుష్వు అన్వుతుమాడా నేను మన గోవిందుగాడు 

యెల్లాగో ఒకలాగు యీ కాఫీ ఫొల్టులోనుం టై చనా యింత కాఫీ ఉవనూ 

వాల్ల యజ్ఞ ము నొాలుగసదోజులు యెలాగో కవవడి శా లమ 
4) రు 

శెచ్చి నికు చెడుతోశే యుంటాము, తవిబాత సీ వగ్నిపో తొలు 

చెయ్య క్క అ లేదు, వమి అక్క. లేదు, 
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విన్స... నే! నావెళ్ళాముతోకూడా ఆలోచించి శేపు పొద్దున్న 

పపు'తాను చే, అదొక (హ్మ్ రాతుసిముండ, అది "కెల్లా లేటవ్చటికి 

ఆవ కొయి వేసికొని కం చెడన్నము తిం కే'దేకొని యుండ లేదు, 

గోవిం = ముందు నువ్వు చెప్పిచూడు వమాకుంటుంది అంతగా 

నవ్వుగోకపో తే మేము చెపి "యెల్లాగో ఓకలాగ బలవంతముగా 
వప్పిస్తాము, 

విన్నం-న రే, 

(అందజు నిష్క-)మింతురు) 

కీ - 

రెండవరంగము 

Te ం గ: న అ వే భార 

[(పిన్నయ్యయు భార్యయగు పుల్ల మ్యయు [వ పఠించు చున సరు] 

విన్స---రెండుకోజులనుంచి అతగాలనుకుంటూన్నా ను, 

పుల్ల----అంతాలోచ నెందుకు, అడగధలచుకొన్న చేమిటో 

అడగ రాదూ, 

నిన్స...-ఎవ్పటికవ్వ్యుకు వనితోందరలో మరచిపోవుచున్నాను. 
(పొద్దున్నే తేచి నా కాల్యకృత్యములు నను తీర్చుకొని ఆయిల్లు కాస్తా 

అలిశేసేశి ముగ్గు వేసి చంబులు తోముకొని పీటలుకడిగి నీకు కంచ 
ములో చలిదన్నము సెట్టి, అవ్వూడు నిన్ను నిద్రలేపి మొగము కడి 

గించి కంచముముందర కూర్చో వెట్టి, అవ్వుడు చెదవుశెళ్ళి "రెండు 

కావిళ్ళ సీళ్ళు యింట్లో పార వేసికొని ఆవయిన వంట చేసికొని నేను 

భోంచేసి వి _నృళ్ళుఅవ్వితీసికో నేటవ్పటికి నూడుజాయులన్రుతూవున్న ది, 

ఉస్పూ అస్బూహమంటూ వంటింట్లోనిం చివతలకో చ్చేటవ్చటికి కాళ్ళు 

చేతులు వీక్కుపోతాయి. అందు వేత యేచాన గుడ్డ్దమిదో వడుకొని 

"లేచేటవృటికి దిపాలచే శన్చతుంది, ఆమట్టుకు దీపాలు వెలిగించుకొని 
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వంట చేసికొని నీకు వెట్టి నే తిని వనిపాటలు చేసికొనేటవ్పటికి కళ్ళ 

మిోదికి నిద కూడుకొస్తుంది. ఈరోజున మనయిద్దజముగూడ వెళ్ళి 

వారింటికి భోజనము గనుక తీరుబడిగానున్నది నీవనిమూలాన్ని 'నే 

చస్తూన్నాను, 

పుల్ల... నావనిమూలాన్ని మారు చస్తూన్నా రా? ఆమాటకి 

వట్టోన్నే నేను వేసినట్టు వ నెవరూ చెయ్యడ మే లేదు, నాకంచం నేను 

కడుక్కు.ంటాను, మీకు కూర తరిగిస్తాను, పాాసపులోకి జీలకోజ్ల 

"మంతులూ యిల్లాటి వందిస్తూంటాను, మాడ నాకేమి వినురుతు 

న్నారా? కాళ్ళు వీసుకుతున్నా రా? వెళ్లేస్తున్నారా గోడలు మొత్త 

తూన్నారా, అంట్లు తోముతూన్నా రా? ఎల్లమ్మ మగడు, ఇంట్లో 

అన్నివనులు వంటలు వేసికోనడం కాకుండా, వడ్డు దంపు తాడు 

అంట్లుతోము తొడు, గోడలు మెత్తి వెన్లేస్తాడు, ఎల్లవారి వెళ్ళాలు 

లాగా నేను వని చెయ్యకుండా నవుంపే నన్ను మరీఆశేపించి చంపు 

దురు మోగు, ఇల్లా వనిచేస్తూంకేనే పొరాగతం లేకుండావుంది, 

నిన్న __ ఈవనుల శే తలెత్తుకోలేకుండా చస్తూన్నాను, బ్రిం-కొ 

అవిగూడా 'చెయ్యమను, 

పుల్ల ఇవ్వు డీమాటల శేమిగాని మోశేదో మాట 'చెపుకా 

నన్నారు. 'చెవ్పండి, 

విన్స---అడి చాలా ముఖ్యమైన వూశే, మనకి నాలుగు వేల 

రూపాయలు కలిసివచ్చే వ్యవహార మొకటున్నది, నీవు నవ్వుకుం శే 

అది కలిసివస్తుంది, 

పుల్ల.నాలుగు వేలు కలిసివచ్చేటట్టయి తే నేను వవ్వూకోక 

పోవడం యేమిటి, నే నెందు కొొవ్వుకోకపోతాను, 

విస్స..._ నన్ను యెగ్గాం చెయ్యవువి మన మల్లయ్య గోవిం 

బా బలనంతవము చెడుతూన్నారు యం నిమిత్తము 



/ 
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యాచనకు వెళ్ళినామం యే నాలుగైదు వేల రూపాయలు రొక్కం 

దొరుకుతుంది, చెగా బియ్యం వవ్వు ఉవ్వు మిఠరవకాయ చఛింతవండు 

కూరా గుట అప్పటి అన్నవడానానికి నరిపోగా మిగిలియుంటాయి, 

వగా చీరలు జామారులు కావలసినన్ని, 

ఫుల్ల సరి, ఇదా చెవ్పవచ్చినమాట. నాకు యెగ్లాలూవద్దు 

యాగాలూనద్దు ఇలాగుండ నియ్యండి, ఆ నాలుగురోజులు అన్నం 

"లేకుండా యెవళ్ళుంటారు, హైగా చల్టికూడు తినగూగను “కాబోలు, 

ఆవయిన యిస్ట్రి అని అగో తం అని ఆఛారమని కాల్చుకుతింటారు, 

అలవాటు లేని అవపోననం వేస్టే మోసాలసీ స్నీ త కాలాయట, మన 

శకింటుకు, 

విన్న _ఓసి (పా కారిముండ? | నాలుగు వేల రూపాయలు 

వస్తాయి, ఆవయిని చల్చీకరూడు శు మానక్క_లు లేదు, ఇప్తీ చెయ్యను నహీ 

వెయ్యను, అగ్గో తాలు లేన్ర ఆచారాలు లేవు, ఇది రూపాయలు 

కోనము కొని 'నిస్టకోనమా యేమిటి. దీనివల్ల రూపాయలే రావడం 

కాకుండా మునకు గౌరవము యెక్కు-వుంచుంది,  సోమిచేవమ్ము గారు 
సోము దేవమ్ముగా రంచూా ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు కూడా యొంతోంత 

యిది చేసి సిన్ను నె _త్రిమోద 'పెట్టుకుంచారు, ఎల్లాగోల్లాగ వప్వుగోః 

నాలుగు రోజులు కష్టపడితే నాలుగు చేలు నచ్చి "యింట్లో వడవాయి+* 

పుల ర, -_ మరిన్ని విధాల చెపుతూన్నారు గనుక యీవిధంగా 

నాలుగురోజులు చల్లన్నం మానుకొని వవ్వుగుంటాను శాని నాముద్ధు 

చెల్లించాలి. నాకొక్క- కోరికుంది. 

విన్స యేమిటో ఆకోరిక' వెందరాలే ఇ చెవ్వు, నా చేతనైన 

దయితే నేను వెందరాలే తీరుస్తాను, 
పుల్ల కోరిక తీఠుస్తానంకు చెవ్చశేమి. నాకు బంగారపు కంకి 

ఒకటి చేయిస్తారా యగాపాకలో కొచ్చి నేను మోసరనని కూర్చుం 

టాను, ఎగ్జాం పూర్తిచేయిస్తాను. 
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విన్స.. ఎం అయినతరువాత చేయిస్తాను, కంఠికి ముందుగా 

డబ్బెక్క-డ కేగలను, 

పుల్ల _అవ్బుచేనై నా నశే నాకు ముందుగా కంఠీ చేయిం 

చాలి నేను యెగ్గెంపానలో అడుగు వెట్టాలి. అందు కొవ్వుకోకపో తే 

వూరు నాతో మూటాడక్క_అ లేదు, 

విన్స-__సిరిరా మోా కాలొడ్డినట్లు శై శ్వరపు ముండఫు 

నాలుగువేల రూపాయటు నస్తూంశకే నష్టజాతకము గుణించి తగల 

చెడుతూన్నావు. అభము తెలియదు శుభము తెలియదు. 

పుల్ల =. అసమానం ముండా ముండా అనే నోటికి విధివిరా 

నుము లేదుగడా, అనడమేకాని యెన్నడు జరగడం చేదు. ఒక్కా 

మాటు జరిగిపోతే యీ కంఠిలు కాసులు అక్క.జ లేదుకదా, ఆ చేవుడు 

తిన్నగా మాడడం లేదు, 

విన్స-_ అంతమాట పుడితే నాజాకిరీయెనా తవమ్రూనని నే నేదు 

స్తూన్నాను, నీబట్టలుతగ లేక అన్నమువండి వెట్ట లేక 'నేనుచస్తూన్నాను, 

పుల్ల నాకు మారు చెయ్యవద్దు మా నేను చెయ్యవద్దు 

లేచిపొండి, ఎగ్గానికి నేనందుకు అరావువారి కొట్లలోనున్న . ఆమంగి 

ముండని తీసుకేళ్ళ'రాదూ | 

విన్స--న శే సీకింత పొగరుగావుంది కనుక ఆ కంఠి వమో 

డానికే వేయించినవెడతా వే స్వ్టు నంబి కృష్ణమూచార్లుతో చీట్లు 

'పేకాడుతూ కూర్చుందు గాని యిక్కడ, 

పుల్ల ద క్లే చేలావన పేలక్ యిక్క_డినుంచి వెళ్ళండి, మా 

మూటలు 'ఏెలవరం. వస్తూన్నాయి 

విన్స---న నే శేచిపోతాను. 

(అని యిద్దణు ని స్కు-మింతుళు, ) 

a pe 



మూడవరంగము 

(విస్సయ్య మల్లయ్య గోవించదయ్య (న వేశించు చున్నారు] 

| మల్ల -.-ఓ రే విస్పిగా! మోవట్టపు దేవి (యజ్ఞంపాట 'యేమం 

"జేమిటి, 

_ గోవిం...అది వీడికి ముగుడుకాని వెళ్ళాను కాదు, ఫీడు 

చెప్పినట్లు వింటుందపి తోచదు, 

విన్స--- మన గోపిందుగాడు చెప్పిన శు అయిందిరా! ఆముండ 

నశేమిగా యంటుంది, దాని కెవరు దుర్భోధ చేసినారో కాని తన 

మెళ్ళోకి కంటి చేయిసేనేళాని వవ్వుకోదట, 

మల్ల...అయి తే సీఏవిమయములో నేమి నిశ్చయిం చినావు? 

విస్స----పోసీ మానేడామా అని తోస్తూంది, ఈముండతో 

"వేగ లేను; 

గోవిం... నీవుశుద్ద వెజిముంజాకొడుకువ న్నమాట, వనికిమా 

లిన ఆడముండ చెప్పినట్టువినక తెగసాగుతూంశే చేతగాని వెధవ 

లాగ యజ్ఞ ంమా నేస్తావంటా వేమిటి. ,తాటికమ్మ పుచ్చుకొని నార 
వచ్చేవరకు వెన్ను బద్దలకొడి తే అది దానిని పుట్టించిన జేజెమ్మ 

కూడా వింటారు, వెళ్ళాముకు జడిసే వెధనవు. సీవేమికాపురము 

చేయగలనురా? 

విస్స-.అవిఅనవ గుళ్ళు కావు ఇనవగుగ్గిళ్ళు అదినూరుమంది 

మగ వాళ్ళను చంపి పుట్టింది. దాన్ని మంఛచిమాటలతోవే వశవరచు 

కోవాలి కాని పాకం ముదురు తే మనతరముకాదు, 

మల్ల.నిజ మేరా బాబూ, చానినంగతి ముదటినుండి నాకు 

ఇభాగా తెలుసును. దాని సాంవ దాయ మే యటువంటిడి, డాసితల్లి 

అత్త గారిమోద కోవము చేత కొంవకు నివ్పెట్టి పుట్టింటికి లేచిపోయింది. 

దానితో ఎదురువాద మేస్పే కార్యము "లేదు, 
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గోవిం.__అందుకని డాని కాళ్ళకు దండము వెట్టి యజ్ఞము 

మూానుకొంటాన్రూా, 

మల్ల-...మానుకోనక్క-జ లేదయ్యా! 

విన్స___మానుకోక యేమిచేయమంటావు! 

మల్ల__నేను చెప్పినట్లు వేస్తే ఉభయ తారకంగా నుంటుంది, 

ఆ చిన్న డాని కోరికా తీరుతుంది మన వసీ సాగుతుంది. 

విన్స---నమి టాయుపాయము!? 

మల బ్ర --ఎక్క డై నా నాలుగువందల రూపాయలు నోటు వాసి 

బదులు తెచ్చి ముందుగా కంటి చేయించి వట్టి దాని నన్సుదల పుచ్చు 

కొని ఆపయిన యజ్ఞంలో దిగితే బాగావుంటుంది. 

విన్స_.ముందుగా లోటురాసి బదులు తెమ్మంటావూ ఎగ్గాని 

కల్లా నకూలం ఎం మండిన క్షైవ్ఫంది, 

మల్ల ఓరీ వె టీముండాకొడ కా బదులు 'తెన్తేనేనిరా శి 

మూడోనాటికి సాసాయించి పార వేస్తాము కాదురా ? 

గోవిం. మూడు మానములలోపుగా, అనలీపాయిదా లిచ్చి 

'వేసామురా, 

విన్స---మనకు బదులిచ్చే వాజెవ డీవూళ్ళో ? 

మల్ల సీక్కో.వంవ స్వే చెవ్ప లేను కానిచిలకలంపాటి మాన్యం 

తనఖావెడిలే యిస్తారు, 

విన్స --- వెద్దలు నంపాదించిన కొండ, ఉన్నఆధార మే యిది 

నాకు ఆ కాస్తా యీ యెగ్గంతో ఉఊడ్చివెట్టుకుపోయినా .యిక కాళ్ళు 

పారజాపాలి, 

మల్ల-_అదిగో అచేమాటంటావు, మళ్ళీని రెండుమూడు నెలల 

లోపాశేస్తాము రా!నోనినం చెడురూపొయలొస్తాయని వెవ్వుతూం కేనూ 
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గోవిం___వీడికి మనసు నిబ్బరము లేదురా, చల్చి త్తం ముండా 

కొడుకు, 

విన్నృఎ--అవ్పం కే భయము రా మరి. కాక పోయినా వుసకు: 

బదులిచ్చేవాజెనడు ? 

మల్ల రామన్న వంతులుగా రిస్తారురా ? ఆయనదగ్గణ నేను 

కుదిర్చి చెడ తాను, 

వెన్స -- అమ్మ బాబూ ఆయన వగ్గ ణు తసఖా వెట్టామం కు మున 

భూమి మనకు దక్కదు, మనమిాజన్నానికి "లేలము, 

మల్ల తేలడానికి తేలకపోవడానికి మెన్నళ్ళు రా?! యాగం 
ఆరంభించకముం జే బుణం తీరస్తాముకానూ. మనసంముగ్గురము 

బయలు జేరామం పే కుంవాలకొలది రూపాయలు 'లేమ్మాటా, 

విన్న-_--అయిలే రామన్నవంతులుగా రిస్తామూ, 

మల్ల --ఇవ్య కేమి తనఖా (వాస్తూంకేనూ, 

విన్స్న__వడ్డీ రూపాయన్నర గాబోలు, 

మల్ల -_.తనఖామో దంతకు తక్కు-వివ్యడు.. 

గోవిం___వడ్డి యుంతరా నాలుగువందలు బదులుచ్చుకుం. శే 

నెల కారరూపాయలు, మూడు నెలలకు 18 రూపాయలు, 

విన్స___స శే వదండి రానున్న వంతులు గారిదగ్గ అకు చెడదాము' 

(అందజు ని మ్క..మింతురు,) 

rn 

నాలుగవర౦గము 

(అవ్వుడు విస్సయ్య మల్ల య్య గోవిందయ్య 

వ) వేళించుచున్నారు.] 

మల్ల _--నేవెవ్చ లేద టా. రామన్న వంతు లంత కరణ. బాలా 

మంచిది, ' 
థి 
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గోవిం..నిజ మేరా, అడిగితే లేదనడు ముండావాడు, 

విస్స---భూమిత నఖా పెట్టుకొని బదులియ్యడంకూాడ గొచ్చీనా 

యేమిటి, నే! సొమ్ము దొరికిందిశ దా, ఇక చేయ్యవలసిస వచేమిటి, 

మల్ల ___వనేముంది. నేను గోవిందయ్య వెళ్ళి కొంతే సొమ్ము 

నీయజ్ఞ ౦సిమి_త్తం యాచన చేసి వట్టుకొని వసాముః మాకిద్దటిక బి 

కర్చు కింద చెరిరయొక్ వదిరూపాయలు ఇప్పించు. తరువాత బరి 

కర్చులు దొరికిన నామ్ములోనుంచి వెట్టుకుంటాయు, 

వీన్స=-- మోరం'కే నాకు నమ్మక మే ? ఎలాగో ఒకలాగు 

కార్యము నెర వేర్చండి, అయి'కే యేంచేరు పెట్టుకోను నేను, 

మల్ల నిశ్య నాధ శాస్త్రీ ఇాగావ్రుంటుండి, 

గోవిం__శాొ స్రీ బాగుండదురా, వినన్నవధాను లే చాగావుం 

టుంది, అవధానులు సోమయాజులు కొనడం భాగాన్రంటుంది, 

మల్ల ___అవునొ శే నీవు చెప్పిన దే బాగావుంది, అందుకుచేత 

వినన్న వధానులుగా నే అండాము, వదిమాట్లు అనుకుం డామువట్టు, 

ఇదివరకు విస్సిగాడు విస్సన్న గాడు అని వీలవడం మన కొలవాటు, 

ఆ యలవాటుచొవ్వున ఇద్ద మనుష్యులదగ్గ అకు 'వెళ్ళినవూకుకూడ ఆ 

చేశే వస్తుంచేసూ, అందుకువేత వదిమాట్లు వర్గీ (కుందాము, 

నిన్స__. లేపు నేను యింటికి వెళ్ళి కంఠి ప్రయత్నము వేస్తాను, 

(అని వెళ్ళును.) 

మల్ల జరు రే గోవిందుడు, యజ్ఞం మూడు నెలలుందిగ చా. 

ఈ మూడు నెలలలో మనము 'దేశోలవెంటదిరిగి సోమ్ము నంపొదింఖాలి 

నసంపాదించినదం తా వీడియ దాన్నే చడ దొవముంటాహా ? 

గోవిం...వాడికి చ్చేటట్టయి తే మనము తిరగడ మెందుకురా, 

రూపాయక ర్థలు వాడికిద్దాము, 
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మల్ల-_ ఒరే రూపాయకు పావలాలు వాడికిస్తే బా గానుంటుం 

దిరా, ఎందుకంశే రేపు యజ్ఞంలో కట్నాలు కానుకలు వచ్చును, 

రాకొపోవును, మనము ముందుగానే జాగ తృవడాలి, ఇద్దఅము చెరి 

యొక వెయ్యిరాపాయలు 'నంపాదించుకుం కునేగాని కష్టము గిట్టదు, 

గోవిం ._ నిజమే యూముండాకొడుకు మాన్యముకొం డ అమ్ము 

కోవలసిన దే. వీడికివ చ్చే చేమిటి వీడియదం, (వస్తుతం చెరియొక వది 
రూపాయ లిచ్చాడుగ దా, కాని యివియింట్లోయిచ్చి వోదామురా+ 

(ఇద్దణు నివ్క- మించు చ న్నారు?) 

he 

అయిదవర౦0గము 

సీన్సన్న యిల్లు, 

(విన్సన్నయు భార్యయు (వ వేశించుచున్నారు.] 

విన్స-___ఒ సే! ఏం జేస్తూన్నావు. 

భార్య ( గుట్టువట్టి నిదపోనుచున్న ది) 

విస్స__ఓసీ నిర్భాగ్యు రాలా, "లేవ వే 'యొవ్వుడూ నీకు నిద 

యేను, 

భార్య అచ్చా దెక్కు_మాలిన కర్ణము. ఎవరువారు, చెన్న 

మల్లయ్యా! 
య 

విస్స--- నీయమ్ముక డుసు కాలా, జంగం చెన్న మబ్లయ్య 

యెందుకు జ్ఞాపకము వచ్చాడే యిప్పుడు, 
a 

భార్య-( మేలుకొ ' సరి, మారా? ఏదో నిదలో కలవచ్చి 

వలనరింధాను, నిద్దరోతూన్న మనిషి. నెందుకూ లేవ డం.వమంత రాచ 

కార్యము పడిపోయిందని. మనిషికి కష్టము సుఖము తెలిశుండాలి, 

ఎవూషకా యిల్లాంటి మోటనరన మేక చా, 'మాపుటిల్లు వదిలిజెటి యే 
౧౧ యా లు 
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సాడు కావరానికి వచ్చానోశాని యొక్క నాజి నా కంటికి నిద్రలేదు 

కడా, మాయ లేవడం, వూరి శేలేవడ మే నిద్దరోతూం కేను, 
విన్స-_ సీకి సీయిల్లు వల్ల కాడుగాను, వనిపాట చెయ్యక 

వంటా పెట్టూ లేక యెనిమిదిజాములు మంచముమిో 'బే వడుకొని నిద 

పోతూంటావు, నీకు నిద తేకపోనడ మేమిశు, నీకు వగలు రాతి 

యను భేదము లేదు. మావురుపిల్లులు 'బెబ్బలాడినట్లు గుజ్జు వడు 
తూంటాను, 

భార్య వట్టివడ కేగాని ఆద మరచి నిద్రవట్టదు, నేవ్మతత్వ 

మగుట చేతను వాతకొడి మనివీ నగుటచేతను కన్ను మూసేటవ్పటికి 
గొంతుకలో గురగురలాడుతుంది, అందుకువేత అది నిద్రలా గన 

బడుతుంది, కాని యొవ్వుడూ మెలకువే, 

విన్స---ఎవ్వుడూ మెలకునై తే యెన్ని పిలిచినా వలక వే మేమరి? 
భార్య ఎప్పుశూ? వర ధ్యానంగా వుంటాను, స్మి దన్గకైనా 

కోడికునుకు, చీము చిటుక్కు మంశే మెలకువ వస్తుంది: దానిమాట. 
శేమిగాని మోరివ్వు డింత తొందరగా లేవటము కారణమేమిటో 
చెప్పండి? 

విన్స.. రామన్న పంతులుగారి దగ్గు నాలుగువందలు బదులు 

చేసి వట్టుకువచ్చాను కంఠ చేయిం చడంకోనము, ఇది సీలాభముకోన మే 
కాని నాలాభముకోనము కాదు, 

భార్య-__ఇదా శుభవార్త నాదగ్గజ కెందుకు రూపాయలు ? 
నెత్తి వేసి కొట్టుకుంటానాయేమిటి! కంసాలి నరసింహోన్ని _ పిలిచి 
శాసులుకొని యియ్యండి, ఈభాగ్యానికా నిద లేవడం ? 

విన్వ-_-నీ మేలుకోనం చెప్పినా నామోా జే కోవమా 2 

భార్య. నాయున కారంకోనమా కంఠిచేయించడం? మి 
యజ్ఞ ంకోనము చేయిస్తూన్నా రు! 

_ విస్స= ఎందుకు చేయి సే నేమిగాని యీవమాటు సోమి చేనమ్మ 
వె పక్కని కూర్చుంటావా ? 



భార్య... కూర్చో శేమి ? నెత్తిమోద ఒకచిన్న నాగరికూడా 
చేయించండి, బోడితలతో కూర్చో లేను, 

విస్స్ప--సీయిల్లు బంగారంగాను, బోడితల అనే నాకు వాగా 

యిక్యంగా నుంది, | 

భార్య...అంశేనే అవ్రతుంచా మేమిటి ! శెండూ చేయిం 

చండి, 

విన్స-_-- రెండూ శేయించుకు వస్తాను, 

(అని యిద్దజు నిష్క- /మించుచున్నారు.) 

[అవ్వుడు విస్సయ్యయు భార్యయు (ప్రవేశించు చున్నారు. ] 

విన్న---ఆ మల య్య గాడ ఇ గోవిందయ్య గాడూ నాకొంన తీసి 
(ag) 

నారు. యగమునవదు ముజో అంటూంజే వెయిం చెయి, వేలకొలది శిమువద్ది స స్ట స్ట 
రూపాయలు వస్తాయని ఆశ వెట్టి నన్ను గంగలో డింఫపినారు, 

భార్య-.అలవాటు లేని అవపోశన చేస్తై మోసాలన్నీ “తెగ 

శాలిపోయినా యన్నట్టుగా సీళ్ళ కావిళ్ళు మినవసున్ని సాశెశావిళ్ళు 
ట్ 

'వోోసుకునేవాళ్ళు యగ్గాలు చేస్తే యిలాగే ఖెడిశీకొట్టి నంసారాలు 

వూళిపోతాయి యగం 'చయ్యడమంే వంట చెయ్యడమూ, సీళ్ళు 
Pa గి శి ఒడ తత లో . (1 మొయ్యడమా. న్ డళయాహ్మణార్థాలు చయ్యడమనుకున్నారా 1 

విన్స---వదో బుద్ధిగడ్డిలిని పనుకో మ హేశ్యర చెయినులు గారు 

భామావధథానులుగారు చేశిన క్లే చేనుకాడా యగ్లైంచేన్నే రూపాయ 

లకు రూపొయలు వస్తాయి నేనుకూడా గొవ్పవాడినవుతాననుకొని 

జొండలో వడ్డాను, 

భార్య -భద్రయ్య వల్ల కీయెక్కి- తే సీతయ్య చెరువుగ శై కాక 

డన్నట్టుగా మహేశ్వర చెయినులుగా ఇగంచేశారని మారుచే సీ 
లు ౧ అవీ 

వ్ 
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విస్స_._అయిం బేమిటో అయింది, ఒక్క-నూట చెపు తానువిను 

అవ్వులవాళ్ళు మన భూమి అమ్ముపపో తారు. య్ఞేశ్వరుడు చేసిన నహ 

యము మనకిం లే, నీకు మున్న చేయించి పెట్టిన కంబు మళ్ళీ యిచ్చా 
వంకు అడి యెల్లాగెనా అమ్మి.-- 

భార్య-_కంశే లేదు గింటీ లేదు, నోరుమూసికొని అవతలకు 

నడవండి, న్యా పాణం పోయినా చేకంటి యివ్యను, నాగొంతుక పిసికి 

చంపి తరువాత వట్టుకొని వెళ్ళండి, మావాళ్ళు డబ్బు కాశవడి దిక్కు 

మాలాళ్ళు మూడొ యేట చేశాడ యీ వెధవ నెళ్ళి నాకు, నగా న్మటా 

'వెట్టించుకో లేదు ఎన్నాళ్ళనుంచో కంటి వెట్టుకు తిరగాలని ముచ్చట 

నాకు. నేటికాలానికి యీ బంగారపుపోచ కాన్త రాయించి మెళ్ళో 

వేశారు. ఇచ్చిన మొన్నా డే తెమ్ముంటూన్నారు. 

విన్స-.- ఓసి వెల్టిపాడకట్టా ! భూ మమ్ముకుపో తా నే, 

భార్య... భూమిఅమ్ముకుపో తే నాకేమి యిల్ల మ్ముకుపో తే 

నా శేమి, మిమ్ములినమ్ముకుపో లేనా కేమి: ఈభూమివల్ల వచ్చే డబ్బునల్ల 

నావదిమంది (బతుళకకపో తారా యేమిటి, అంతగా నామనువ ర్హికి లేక 

పోతే నాకంటి వాల్లే, కాదచాయసాంకు అయింతొ మో (పాణము 

గుటుక్కు-మం కే నేను (బతుకలేకపోతానా యేమిటి ? ఆ భూ.మివల్ల 

వచ్చేవి యిరవయిరూపాయల్లూ రానుపోను నాలుగరూపాయలుపో తే 

తక్కినవి 16 రూపాయ లుంటాయి, అంత యోగంవడితే యీకంఠి 

అమ్మి వడ్డీకి చీసుకుంటాను, 

విన్స-_ పసి! సీబొడ్డుపొ క్కా-. మాటకల్లా నన్ను చావమంటా 

చేమి కే, 

భార్య._నేను చావమని తిన్తునామిమ్మలిని, ఎవ్బటికైనా 

అల్లాటిచిగొ సె యిలా చేస్తానని చెప్పేను. కాకపో తేముట్టుకు చావక 

ల్ల కాలము వుట్టికట్టుకు వూకేగుతారా యేమిటి 1 
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విన్స._ ఇంతకూ యేమన్నా నెరేగాని ఆకంఠిమూ తము నీ 

నిన్వకతవ్సదు, ఒక నెల్లాళ్ళుము చ్చటగా వట్టుకొన్నావుక చా, సోపాటికి 

ముచ్చట తీవతుంది, లేకపోతే వదిమంది గయ్యాళిముం డంటారు, 

భార్య... ఏవ ర్హాగయ్యాళిముండ నేది. ముగంమోాద చేడసీళ్ళు 

కొడతాను వెధవయగ్లాము యల్లాఅవు లేంచేశానని మిదమాదకొచ్చి 

తిడుతూన్నారు, శుక్రబారముపూటా యాకంఠియిమ్మన్నారని నా 

"జ్ఞంత్రో వాగాయిత్యంగానుంది మున్న యాకంకఠి మెళ్ళో వెట్టుకుని 

నాగరి నెత్తిమా'దేసుకుని మనవాళ్ళంటికి పేరంటానిశకెడి తే నలుగురు 
ము_త్తయిదులు నన్ను చూచి పార్వతీ చేవిలాగున్నా వే అమ్మాయని 
యెంతోంత ముచ్చటవడియిచ్చే శారు అందుచేత నేనిదివ్వను, నన్నల్లరి 

వెట్టి మోరల్లరి వడకండి, 

విన్స -- (నెత్తి మొత్తుకుని) సీయమ్మీకడుపుమాడా స్మూ 

లాన్ని ఆమల్లి గాడు గోవిందు గాడిమూలాన్ని పితు రార్టితంవదివ న్నెండు 

త రాలనుంచి వ చ్నేభూమిని నిష్కారణంగా హోరున యేడుస్తూ అమ్ము 
న గన అల a కుంటూ న్నాను, ఏ[భాశిముండా నావుసుదుకొట్టి పోతాను, 

(అని 'యేడ్చుచున్నాడు) 

భార్య. మోన్రసురుకొట్టి నేపోవడ మేమి మాకున్న వాళ్ళంతా 

పోతారు మోళఅవన్పలు మా చెల్లెళ్ళు మిలఅన్నదన్ములు మావాళ్ళంతా 

పోతారు, 

నిన్స__ నావాళ్ళు పోవడ మేమి, నీవాళ్ళుసీన్ర దుంవ తెగి 

పోతారు నిర్భాగ్యంముండా, 

భార్య... నావల్లలోవముంచే నావసుపుకుంక మే పోతుంది, 

మానలళోనముంచే బూెరేపోతారు అడుగోవుల య్య అలా వెడు 
య య ay) 

తూన్నాడు, వాడినివిలిచి ఆలోచన డ గండి 'వొందటయ 70 చెయ్య 

మన్న వాడు వాడేకాదుమరి ఇన్వూడేమి చెపుకాడో పిలవండి, 
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విన్స ఓ ే ఓరీమల్ల యా య్యా (అని పిలుచు చున్నాడు.) 

భార్య... అతడు వలకొడమే లేదు. తలవంచుకొని వెళ్ళిపోతూ 

న్నాడు, 

విస్స-...దొంగముంజాకొడుకు పారిపోతూన్నా డు, అయిన 

కాడికి దొరికింది వాడుచేతిలో వేసికొన్నాడు, నన్ను వశువునుచేసి 

యగ్గెం చేశారు వీళ్ళు, 

భార్య... రేపు యిస్టి కాబోలు చాన్మినయత్నం చేసికోండి, 

విస్స .....ఇపీ లేదు నీశార్దం లేదు నోరు మూసికొని యూకకో, 

ఇంకొ య్యోఫేమిటి, శేపుభామిఅ మేసి రామన్న వంతులుగారి కిచ్చి 

సోమయాజులుగాచ మళ్ళీ కావిడబద్ద యత్తుతారు, 

భార్య-_సోమి బేవమ్ముగా శివ్నటిలాగే. వి ముత్తయిదు 

ఇడ తొరు, 

విన్స _.ఎమ్బూడు యిల్లాంటి తలమిరిన వనుల కెళ్ళకుండా 

బుద్ధొచ్చింది, ఈజన్నానికి దీనితో బాలు, 

(ఇద్దణు నిమ్క- )మించుచున్నారు) 

wr స్టర్ nen 

బాకలిపురాణం 

నైమిశౌరణ్యమునందు సొన కాొదివుహోమునులు వం బెండు 

నంవత్సరములు సత్రయాగము "చేయుచుండగా న-చ్చోటికి నకలపురా 

ణములు నకలేతిహోనములు నకలధర ములు నకలకొ ప్రములు సకల 

విద్యలు చేర్చి న సూతుడు వచ్చను, మహామును లాతనిని మిక్కిలి 

గారవించి వుంచి పీఠముమోద గూర్చుండ బెట్టి “మహానుభావా ! 

ఇదివరకు లోకములో నెన్నడు నెన్వరువిననిది క కొననిది కొత్త తది ెన్చల 
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కెంవయినది యగు నొక్క- యితిహానమును సెలవిచ్చి మహమ్ముందరను 
ర న్యులను 'జేయవలసినదనివినయపూర్వ్యకముగా బ్రార్జించు చున్నాము” 
యిని (ప్రార్థింవగా సూతుడు వారియందు దయగలవాడై మిక్కిలి 

ద ర్ల a ఇ వ. వ చెనూదరముతో నిట్లనియె, “మహోనుభాన్రులారా !_ ఇటువంటి (వశ్న 

శమము నే పూర్వము శనైశ్చరుడు (శనిగాడు) విషు కరు నడిగెను, 

ఆ విఘ్నేశ్వరుడు పొట్టనవరించుకొనుచు శనై శ్చరునితో నొక చిత 

కత చచ్చెను. ఆ కథయే నేను మోకిస్పుడు చెవ్వుచున్నాను, శనై 
నునే ఆజ్ - Rr ఎరడు విష శ్యరు నిట్లడిగిను, అయ్యా! విష్ణునూూ ర్తి పొాముమోద 
చం ండుకొనుటకు గారణమేమి ? నూలుబట్టలు గట్టక ఆయన బంగారు 

జు జ్జులు కట్టుటకు గారణమేమి ? సాంబనమూూ_ర్థి దిగంబరుడగుటకు 

₹శాళారణమేమి ? వనుగుతోలు పులితోలు కవ్వకొనుటకు 
గాలరణ మేమి +?” అనగా విఘ్నేశ్యరు డిట్లు (వత్యు త్తరము 

“కె ్పెను, “పీయి శనై శృరుడా | సీవడిగిన [(వశ్నము ఇవాల (వశ_న్త 

తహవెయినది. ఇప్పటి కాలములో నడుగవలసిన [ప్రశ్నయే యిది, విష్ణు 

కమూరా ర్హి లోకులందణు బండుకొన్నట్లు దూదిపాన్సుమోద వండుకొనక 

"మాముమిద వండుకొనుటకు గొవృకారణముకలదు. అది యేవున గా 
ఇనాక లి వాళ్ళ బాధ వడ లేకను వరుపున్న వతమున దుప్పట్లుండవ లెను: 

చచంవ్పట్లు చమటవటి మాసిపోవును, మాసీపోవ్రనవ్వూడు వాని నుది 
fag లు 

జిం చుకోన అను, ఉదుకుటకు ఇాకలి వాళ్ళకు చేసిన వవమున వాళ్ళు 

-ఇక్ళకు. తీసికొనిరారు, 'తెచ్చినవతమున చింపి ముక్క-.లుచేసి తీసికొని 

నవ త్పువు ఈ చాకలివాళ్ళతో వేగలేక. విష్ణుమూర్తి దువ్చట్లక్క అ 
కేకుండా ఉతకనక్కటు లేకుండా ఉండునట్టి పొముమిోాద వండుకొను 

యున్నాడు, నూలుబట్టలు కట్టుకొన్న వమమున నిట్టి చాధ లే వడవలసి 

౩వ చ్చునని విష్తుమూ ర్హి బంగారపుబట్లలు కోట్టుకొను చున్నాడు ఆయనకు 
(a) — (A) (sm) 

కాంచన చేలుడను శేరిందువలననే గలిగినది, తదవాత మాతం జిగా 
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న సాంబమూా ర్షిగారియొక్క_ చరిత జెప్వూచున్నాను వినుము, 

బట్టలు దికించుకొనుటకు విష్ణుమూూ_ర్హిగారినద్ద డబ్బున్న ది, ఎందుచేత 
ననగా ఆయనవద ద్ద లమ్మీయున్నది గ గనుక, హేంబమూా క్రి ర్హిగారికో చిల్లి 
గవ్వ లేదు, ఇల్లు “వల్ల కొడుగ దా, పుళ్తైలో భోజనముగ దా, ఈయన 

బట్టలుదికించుకొనుటకు డబ్బెక్క-డనండి వచ్చును ? వీవో రెండు 

గుడ్డలతో కాలజేవము చేయవలయునన్న వతుమున చాకలివాళ్ళు 

త్వరగా నుధకోరు: అందుకుచేత సౌంబమూ. ర్లీగారు దిగంబరుడై 

యున్నాాడు.. ఎవరైనా తమనంటి చెద్ద లాయనదర్శనమునకు నచ్చి 

నవ్వుడు సిగ్గుచేతనో బొత్తిగా బాగుండదను శంకచేతనో, పులితోలు 

తోనో యేనుగుతోలుతోనో శరీరముకవృుకొను చుండును, -ఈవాకలి 

వాళ్ళమిాదగ ల కోవము చేత నే ఆయన నూలుబట్ట "వేసికొననని శవ 

థము చేసినారు ఆయనమోూదనుండు యు త్రరీయము పాము యు త్ర 

రీయ'మే. యజ్ఞోవవీతము పొముల యజ్ఞోపవీత వే మే. తలపాగ పాముల 

తలపాగ; ఈ తలపాగలలో నాయన, వన్నెవన్నె పాగలు ధరించును, 

నల్ల ది. జాల్చవ లెనన్న నల్గ|తాచును. 'లెల్లది: దాల్భ్బవ.లెనని' తోచి 

నవ్పుడు తెల్ల (తాచును, గోధునువన్నెది తాల్పన లెనని తోచినవ్వూడు 
గోధుమ" తాచునుధరించు-చుండును. ఈవిధముగ. ముద్దినుసు తాచులు 

నాయన యువ యోగించుచుండును. వారిమాట యటుండగా (ప్రాచీన 

మహామునులందజు వ స్ర్రాముల దాల్చక నారచీరలు ఇెట్ల బెరడులు 
అటటి దొవృలు మొదలగునవి ధరించుటకుగూడ కారణ మి చాకలి 

వాళ్ళతో చాధవడ లేకనే, ఆ (ప్రాచీనుల సాంపదాయము. ననున 

రించియే యీనాటి మునులుగూడ నట్టుచేయుచున్నారు, ఈ యితి 

పహోనము మిక్కి-లి కొత్త తది, ఇదివజుకేవరును. పిననిది కననిది, ఇది 

నా_స్టికునకు. పావండున కు వెద బాహ్య్యులకు 'జెవ్చవద్దు.. ఇది వరమ 

నోవ్యముగా నుంచవలసినది, చేవేంచాదు లీపురాణమునువినిమిక్కిలి 

థన్యు లై 5.” ఇట్లు విషు ఘ్ను శ్యరుడు శ నై శ్చరునకు జెప్పిన యాభాకలి 

పురాణమాను సూతుడు శౌనకాది మ హామునులకు జెప్పి వారిసి నంతు 

స్టైారతరంగులం వేసెను, న 
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అనేక పురాతన (గ్రంథములు దొరకుచున్న యాకొలనులో 

నిటువంటి (ప్రాచీన గంధము చొరుకోట యాశ్చర్యము కాదు, బ్తది 

రావణాసురుని మిత్రుడు, చీవకుడు, వాని యాస్థాన వండీతుడునగు 

మారీచు డను రాజునుడు రసంచిన గొవ్చన్నృతి. ఇదివరకు లోకులు 

వ్యాన, వశీష్ట, గొతవము, నారద, వరాశర, యాజ్ఞ వలక్యా (వముఖు 

లగు మహామునులు రచియించిన న బులు లేయెరుగుదుడుగాని, మహాను 

భావుడైన మారీచుడు చేసిన యీధర్థుశాన్ర్రము నెరుగరు, మారీచు 

డనగా గొవ్చవజ్ఞావంతుడు: కామరూపి, అనగా యేరూవముధరింవ 

వ లెనన్న ఆరూవమును తణములో ధరింవగలళ _క్రిగలవాడు, కక... 

గావ లెనన్న కక్క_,నక్క_ గావ లెనన్న నక్క,వంది గావ లెనన్న వంది. 

చీడవేనుగావ లెనన్న చీడవేను కాగలసామర్థ్య మతనివద్ద నున్నది, 

ఈశ క్రియుండుట చేత నే యామహాను భావుడు పూర్వము లేడిరూవము 

దాల్చి (శ్రీరామ చం్నదుని చాలదూరము. లాగికొనిపోయెను, *వరోవ 

కారార్భ మిదంశరీర” నునుమాట యీమారీచునియం టెసార్థక మైనది, 

ఎందుచేతననగా రావణాసురుడు సీతాదేవి నవహరింవన తెనని. శ్రీరా 

ముని మోసపుచ్చన లెనని నంకల్పించుకొని లేడిరూవ మెత్త నలసినదని 

మారీచుని (పాక్టింవగా నతడు తన పాణముకు భంగము కలుగునని 

భయమువడక, శంక్షింవక, ఆలస్యము చేయక, అనుమానిం చక వెంటనే 

"లేడిరూవము ధరించి స్నేహితుని నిమిత్తము తన యర్థమును (పాణ 

మును భార పోసి స్వార్థ త్యాగము చేసి కీర్తి ర్తి శేషుడై నకలరాతన్రవం 

చముయొుక్క కృత జ్ఞతకు ప్మాతుడయ్యెను ఆయువ కార మటుండగా 

మారీచస్థ్భతి యను పేర నొకథర్భశాన్ర్రమః రచియించి లోకమున 
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కీయన చేసిన యువ కారమింతింతయని వర్షింవ రాదు, ఈన్నభ్భ తక్ అనేక 
వ్యాఖ్యానములు గలను, అందులో ముఖ్యమైనఏ రెండు, బుదటిది 
కొల నేమి వ్యాఖ్యానము, కాలనేమి యనగా నవ్వులో కొంద శెరు 

గదు, కొందరు మరచిపోయి యుందుతు. రామరావణ యయుద్గములో 

లత్ముణస్నామి మూర్ప్చృపోయినపుడు హనుమంతుడు నంజీవివ ర్వతము 

దీసికొనివచ్చుటకు వెళ్ళుచుండగా రావణాసురుడు నాని [(వంయత్నము 

నకు విఘ్నము చేయవలంచి కాలనేమిని బిలిచి హనుమంతుసి (వయ 

త్నమునకు విఘ్నము కలిగింపుమని యాజ్ఞాపిం చెను, అవ్వూడు కాలే 
మియు తేన (వభువునొజ్ఞ శిరసావహిం చి పానువుంతునికి గొన్ని యన 
శారములు వేసి చివర క న్యాయముగా నతనిచేత చంవబ జెను. ఈతడు 

ఛావకోముం'ది యయావ్యాఖ్యానమాను జేసియుం వెను, రండవ వ్యాఖ్యా 

నము మాల్యవంతుని వ్యాఖ్యానము, మా*ల్యవంతు డెవరంయురేమొ 

ఈయన రావణాసుకునకు వీన తాత అనగా తల్లికి వీనతర్మ డో, ఈవో 

హోరు భావుడు రాతనకులమంతయు నాశన మైనతరువాతే-లం కావట్లణ 

మంతయు పాడై నతరువాత ఈ|గంథమునకు మూత్రము వ్యాఖ్యానము 

చీని తనజన్నను సార్థకము చేసికొని కొంత కాలములో ౫ మృతినాం చెను, 

మారీచు కా, శాలచేమీ, మాల్యవంతుడు, (బహ్మ వి విష్ణు ము' మేంశ్వరుల 

వలె (తిమూర్తులె ఈన్నృతి రచించుట చేత చచ్చిపోయినను (బతికి 

యున్న వారితో నమాన ముగ నున్నారు. మారీచునియొక్క_ జీవచరి 

(త్రము (వాయుటకు దగిన యాథారము లేవియు దొరికినవికావు, 
వాల్మీకి మహాముని రామాయణములో (వాసిన తీవూవా్రాతలు తవ్చ 
యితర విభ యము లేమియు “తెలియుట లేదు, ఈయనవీషయ మెం ఈమ 

శిలాశాసనము లివ్చటివర కేమియు నింకను దొరకలేదు, కెంపహళ 
ద్వీపవాసులకుగాని మరియెవ్వరెకి గాని అట్టిశాననము "లేచె మె నచొరికిన 
వతమున వానిని 'మేము[వకటింవ నిశ్చయించుకొని న్నారముగానతస్పక 
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నంవకోరుచున్నా ము, ఈవమారీచన్నృతి మిక్కిలి (వశ_న్తముగనుండుట 

వేత "జేవతలు దీని నవహాకించవ అెనని యాతోచించుకొని కుబేర శేవకు 

జై న పువ్సదంతుని దానింబెన్మునివంపిరి, అతడు వందికొక్కు_రూవము 

ధరించి గోడ త్రవ్వి గదిలో (వ వేశించి ఈపు నక మిత్తుకొనిపోవుచుం 

డగా ఆగదిలో నే వండుకొన్న మాల్యవంతుడు వెంటనే మేల్కొని 

చెద్ద వాడగుట చేత ఓపిక లేకపోయినను లేని యోపిక చెచ్చుకొని వెంటనే 

శున కావ తారమె త్తి యామాయనందికొక్కు తోదం తాదంతీ, నఖానఖీ 

బాహో బాహీ ఘోరయుద్ధము చేసి నెత్తురు వరదలు (వనహించునట్లు 

వానిని నంహారించి పూర్వము విష్ణామూర్తి సోమ కాసురునిజంపి వేద 

ములు తెచ్చి (బహ్మకిచ్చినట్లు మరల సీ గంథమును మారీచునకి చ్చెను 

తతువాత సీ గంథము రావణాసుర (గంథ భాండాగారములోనుండుచు 

వచ్చినది, ఆంజనేయులు లంకాదహానము చేయునపుడు కాలనేమి, 

మాల్యనంతుడు ఈ్టగంథము కాలిపోవునేమో యను భయముచేత 

అకికాయుని, మహో కాయుని,' నర్పకోయుని, వృశ్చీకరోముని, ఖడ్డ 

రోముని వెంటనే! గంథ భాం డారమునకువంపి కోటలు, ఉేటలు, మేడలు, 

గోడలు కాలిపోయినను, దీనిని మ్నాతము చెప్పించి వదిలవరచిరి, 

ఈమహాోగంథము యెక్కడ దొరికినదో చెప్పెదను వినుండు, లంకా 

ద్వీవములో నొక వాకలివాడు వుల్లి పాయలు పాతుకొనుటకు నేల 

(తవ్వుచుండగా రెండు కుండ వెంకులమధ్య నిది దొరికినది, ఈ పుస్త 

కము ఈతాకులమోద |బాయబడినది. (బాసిన పుడు దీనిమోద తాటి 

కాయంత యశురములుండి యుండవచ్చును. ఆ యీ తకొకులన్ని యు 

చెదపురుగులు తినివేసినవి, కాని యక్షరములు మాత్రము స్పష్ట ముగ 

కనివించుచున్నవి, ఇవి గునవముతో (వాసిన యతరములుకాని 

గంటముతో ' నిన యతురములుకాను. ఈకాకులమోద తొటికా 

యంత యతరము లెట్లుండునని మీరు సంచేపహింతురేము + అట్లు 
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నం బేహింవవలసిన వనిలేదు. లంకలోని యీతాకు లనగా మన 

చెద్దరిటాకులంత యుండును, ఈపు న్తకము మిక్కిలి బరుప్రుగానున్న ది, 

రెండు గాడిదలమోద వేసి మోయించినను అవి హాయ లేక టకటక 

లాడిపోయినవి, ఇది మూడుకాండలు కొలది. అవి యేవనగా (1) 

ఆవార కాండ (9) (పొయళ్సి త్తకాండ (కి) వ్యనహోర కాండ, ఈ 

స్టృలొయుక యవ తారికలో సిట్లున్నది. రావణుడు మొదలగు 

రాతునులందరు మహాను భావు డై న నూరీచునియొద్దకు వెళ్ళి" ఓస్వామి! 

సీను నకలధర్శములు నెరిగిన వాడవు, అన్ని యుగములకు వనికివచ్చు 

నట్టి న్నృతి నొకటిచేసి చేన రాతన మనువ్యులోకముల నన్నుగ 

హింవవలసీన ది, బృ హాస్ఫతి సతి, శు క్రన్నృతి నరిగా లేవు, తక్కి. న 

మునుల. న్ఫృతులు బొత్తిగా ఛాగు లేవు, నీవు చేసినవతమున నది 

తక్కిన సృృతులను చెంపవకాయగొట్టిన ట్లుండును. గొతమాదులై న 

మహామునులు నీ వెన్వులు మోయుటక్షైన తగరు, వారికి రావలసిన 

యట్టి కీర్తి వచ్చినదిగాని వారు నిజముగా సీకాలిగోరికై న బోలదు”” 
అని (పార్థింనగా మారీచుడు నమ_న్తలోకముల నన్నుగహించుట క్రై 

యీన్మృతి రచియిం చెను, ఇక ముందు ముందు యిీన్మ్మ్యృతియందలి 

కాండ |త్రయమును వరునగ (వపకటింతుము, 

ఆచార కాలడ 

కీ సూత్రము 

స్నానము [(పాణాపాయము 

కాలనేమి వ్యాఖ్యానము. ఉదయమున లేచి స్నానము జేయ 

'వలసినదన మూరద్ధ్యలెన వ్యాన నార దాది (ప్రాచీనులు తవు సతుల 

(వాసిర్.. అది జగత్తును మోనపుచ్చుటకై (వాసినదికాని మంచి 

యుద్దేశముతో (వ్రాసినది కాదు, స్నానమువలన ననేక నష్టములు 

కలవు, (వతిదినము శరీరము తోముకొని స్నానము చేయుటవలన 
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రోమకూవములు వదులయి శరీరము కృశించి త్యర గా నశించును, 

నదులలో స్నానము చేసిన వశమున నొకవ్వుడు కొట్టుకొనిపోయి 

చనిపోవచ్చును నూతులవద్ద స్నానము చేసిననవవతమున నీళ్ళు తోడు 

కొన లేక జబ్బలు నొప్పివట్టును. ఒకవ్వుడు నూతులలోవడి చచ్చిపో 

వచ్చును, కొన్ని [గొమములలో శాఖువ్రలు తేక వోవచ్చును, నూతు 

లలో నీళ్ళు (తాగుటే చాలకపోవచ్చును, స్నానముకూడ చేసిన 

వతుమున ( తాగుటకు లేక మనుష్యులు వశువ్రులు చచ్చిపోన్సట తట 

స్థించును, అందు వేత నర్వవిధముల చేత మనుస్య్యుడు స్నానము వరిత్య 

జింవన లెను, 

మాల్యవంత వ్యాఖ్యానము_తీల్లీ దర్మడులు చనిపోయినన్సడు 

తవ్చ యితర నమయములందు స్నానము చేయగూడదు, 

ల్సి సూతము--ఆలన్యము గారా తిని దింవ వ బెను, (వొశఫ్రకా 

చలేవవ అను. 

కా__వ్యా  సెందలకడ న దపోవుట నర్భవిధముల చేత సహ 

(పదము అట్టిదుర భ్యాసమల వాశైన వతమున జూదమూాడుకొనువారికి 

వొంగతనములు చేయువారికి నరసులకు వినోదముగా కాలము పుచ్చు 

టకు వీలుండదు, నెద్దవాళ్ళు ఈ యలవాటువలన వచెడిపోయినను 

విల్లలుచూ తము 'పెందలకడ నిద్రపోవుట కలవాటు వడకుండజ్యాగ త్తే 

చెట్టవ'లెను ఉదయమున జాము పొద్దులోపుగ నెవూడు చేవగూడదు, 

మాల్యవంతుడు వై విధముగానె వ్యాఖ్యానము చెప్పెను, 

లె. స్మూత్రము__దంత భావ నము చేయనక్క_ణు లేదు, 

కా వ్యా |[వతిడినము దంత 'ధావనము చేసినవవతమున 

వండ్ల రిగిపోయి విరిగిపోయి యూడిపోవును పుప్పివండ్ల రోగము" 

[(వవంచములో బయలు జేజుటకు ముఖ్య కార ణము దంత భావన మే* 

దీని! క్రిండ విని యోగించునట్టి కాలము గూడ వ్యర్థము పుష్పివ౦ 
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బయలు 'చేరినయడ జంతువులను వీక్కు_ తినుటకు మూాంన భ తణము 

జేయుటకు వీలుండదు, నిద్రమంచమునపండి వేవగణగానె తరచాణియొ, 

కాఫీనీళ్లో, తేసీళ్ళో ముందు రెండు (రనుక్క-లు వేటిలో పోసికొని 

తటవాత గండూవణము చేసికొనన లెను, గండూవణ మనగా పుక్కి- 

లించి యుమ్మి వేయుట. ఇది చేసిన వతుయున దంతభావనము చేసినంత 

భలము, 

నూల్యనంత వ్యాఖ్యానము ఆ దనములయందును. పితృ 

కార్యదినములయందును బొత్తిగా గందూ- వమణముగూాడ జేయ గూడదు, 

ఆ దినములయం దట్లు చేసినవవమున - దిటు వదితరములవరకు నటు 

వదితరములవరకు నరకకళూవమున వడివోవ్రదురు, 

4 న్మూతం.వగటి నిద (వక_న్తము, 

కావ్యా పొచీనులై న రాఠునమజహోనుభాను లందబుగాడ 

ఈ సూతమునే యవలంబించిరి, దీనివలన ననేక [వన యోజనమ. లు 

కలవు, వగలు నిధపోయినపతుమున (శయువడి మేనువంచి వసిపాటలు 

చేయనక్క-అ లేదు, రాత్రులు స్వేచ్చగా విజోరములు వేసి యనుభ 

వించవలసీన నక లసౌఖ్యములు ననుభవిం శినవచ్చును, ర్మాతులు చేయు 

సంచారములో న్నిధయు కునికిపొట్లు వచ్చిన వతమున కార్యములు 

ఇెడిపోవచ్చును, వగలు న్నిదించినవతముున నట్టి కునికిపొట్లు మొద 

లయినవి రాన్ర గావున కార్యములు నిర్విఘ్నములుగా కొనసాగ 

వచ్చును, 

మాల్వవంతుడుగూడ వై విధము (_వానెను, కావున నతని 
వ్యాఖ్యానము (వాయనక్క-అ లేదు, 

స్ట సూతం.___కల్లు సారాలు ఆాగవలసినది, 

కా-వ్యా-దేవతలు (ఆాగిరి, మహార్షులు (తాగిరి, మనుష్యులు 

(ఆాగిరి (కాగనివాద లేరు, (తాగని జంచతున్రులు లేవు, వదాయొకటి 

[తాగకుండ నెవ్వరు నుండ లేదు, మంచినీళ్ళు _కాగుచయన్నా రా "లేదా? 
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ఆ. వీధముగాన కొల్లు! తాగవచ్చును, సారా (కౌగవచ్చును. ఇది 

చెట్టులోనుండి_వచ్చినదికాని వేరొక చోటనుండి వచ్చినది కాదు: 

తాటి చెట్టు యాత చెట్టు యిప్ప చెట్టు భూలోక కల్బనృతుములు' 

వాటిని “మునుష్యులుపూజింపవలయును, కోల్లు(కాగుటకు ధనము శేని 

వాడు, ఆ కుండనైన వాననజూడన లెను, అదియు లభింవనవూడు 

(తాటి చెట్టుక్రింద నొకజాము కూర్చుండి "వెళ్ళిపోవ లెను, , మద్య 

పానము జేయనివాడు మనుష్యుడుగాడు, కల్లు తాగని వాడు గాడిబె 

కన్న నధముడు, మన దేశపు కల్లుసారాలకం"ట వి జీశమునుండి 

వచ్చిన (ాంది మొదలయినవి (వశ_న్తములు, కల్లు నిందించిన వారు 

మహాపాతకులై నరకమునకు పోవుదురు, 

నూ-వ్యా-..చిన్న బిడ్డల శేవగింపు లేకుండ నుగ్గుతోపాటు 

అలవాటు చేయవలెను, అవి దొరకనన్వూడు నల్లమందు గంజాయి 

వమూజుము మొదలయిన వ దార్థములు 'భఖీంవవచ్చును, ఇవి అభావ 

మందు విధించుచున్నాముకాని నిత్యకృత్యమున సారాయము లే 

(కౌగనలెను, ఈ దుకాణములు వీధి వీధికి సరివడినన్ని యుండు - 

నట్లు రాజు 'లేర్భాటు చేయవలెను, (వతిమనుష్యుడు తన దొడ్డిలో 

నాలుగు (కొటిచట్లు నాలు గీత చెట్లు వేసికొనవ లెను, 

6 సూత్రం...ఆడవిల్లల నమ్ముకొనుట (కోయసన్క_రము, 

కా-వ్యా..... దీనివలన వేదవాడుధ నవంతుడగును, ధనవంతుడు 

మరింత ధనవంతుడగును, మనయింటిలో పుట్టిన ఆవుదూడలను జై 

దూడలను కుక్కపిల్లలను పెంచి "పద్ద వాటిని జేసి తగిన బేరము వచ్చి 

నపు జే వకారముగా నమ్ముకొందు మో అరై మనకడుపున పుట్టిన 

అడువిబ్లలనుకూడ అమ్ముకొనుటవలనదోవ వము లేదు, భాన్యాదులమ్ము 

కొనుట యెట్లు తన్వుకాదొ ఇదియు నట్టు తవ్వుగాచు, 
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మా-వ్యా_కుంటివారి కి గుడ్డివారి కి కుషువారి కే అమ్మినను 

దోవము లేదు, 

7 సత్య మవాచ్యం, 

కాలనేమి వ్యాఖ్యానము_సత్య మెవూడు వలకకూాడనిది,నత్య 

మువలన నే కొంవలు మునిగిపోవ్రుచున్నవి. నత్యమువలన నే లోకము 

నకు హానిజరుగుచున్నది కొందరు మూటలు నత్య మే నలాఎకవలసినది, 

నత్య మే వలుకవలసినదని బోధిం చిజనులను గంగలో డించుచున్నారు, 

సత్యము బలికి హరిశ్చంద్రుడు 'రాజ్యముకోలుపోయి చెం ైజ్రైామునమ్ము 

కొని వమూలవానిని గొలిచినాడు, నత్యమువలికి బలిచ్శక౭వర్హి నమస్త 

రాజ్యము గోలుపోయి చివరకు వామనమూ ర్చిచేత అడుగంట 

దొక్క-బడినాడు, అనత్యమువలికి ధర్భృరాజు చా లపవడినాడు, 

అసత్యమువలికి శ్రీకృష్ణుడు శత్రువులను గెలిచినాడు, భగవంతుడైన 

(శ్రీకృష్ణుడే యబద్ధములాడి లాభములు పొందునవ్వూయు మన మేల 

పొందగూడదు? మహానుభాను డెన శుక్రాచార్యుడు తన సీతిశా స్త్ర 

మునందు (_పాణహాోనివ చ్చున పుడు మాన హోనివ చ్చునమ్హాడు ధనము 

పోవునపుడు గో బాహ్ముణు ఎకు వివత్తునచ్చునవ్వూడు, అబద్ధము లాడ 

వచ్చునని చెప్పినాడు, “సత్య మేవజయ శే” అనునట్టి "జేదవాక్యము 

శీవల మర్గ వాదము. అర్థ వాదమన గా నమ్మగూడనిదియ ని భావము, 

మాల్యవంత వ్యాఖ్యానము... సత్యే మెల్ల కాలము. బలుకుట 

యసాధ్యము, ఒకడు జబ్బు గానుండి చై ద్యునిగాని బంధువునిగానికిలిచి 

నేను |బతుకుదునాయనియడుగును, అతడు బతకడని వారికి తెలుసును 

తెలిసినను |బతుకడని చెప్పినవతుమున నతడు బెంగగొని చచ్చిపోవు 

నని నీవ్నుబతకవని యెవ్యరుజెప్పరు, నీకుకుదురుతుంది 'భ౭కుము లేదని 

చప్పుదురు, దీనింబట్టి యసత్య మే యెక్కు_వ యువ యో) మని తెలిసి 

కొనవ లెను, సత్యము మేడివండు, అనత్యనుంటుమామిడి వ అడునత్యేము 
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గంజినీళ్ళు అనత్య వూన్స పాలు, నత్యము గుల్ల ముత్యము అనత్యము 

మాణిక్యము, సత్యము (కొటియాకుదడిీ, అనత్యము రాతికోట, 

నత్యెము నూలుగుడ్డ చొక్కా అనత్యము వజకవచము, అనత్యము 

వ_ర్శకమునకుగావ లెను, న్యాయ వాదులకు కావ లెను, 'వెశ్యలకు 

కావలెను, జారులకు కావ'అెను. చోరుల గావలెను, నంసారులకు 

గావ అెను, నన్యాసులకు గావ అను. సత్యము (ప్రాయము, అనత్యము 

చనవుక చన్చక వస్తువు వదిలిపెట్టి (పియము వస్తువు నవడుకోరును * 

అసత్యము నెరటిలో కల్చ్పవృతుము, కొంగు బంగారను-, చెట్టిలోని 

నగ, నత్యము (గడ్డిగవ్వ, అనత్నము ముహారి, సత్యము నవతితల్లి 

అనత్యము కన్నతల్లి, అనత్యము సొమ్మిచ్చును. సుఖమిచ్చును, 

కాబట్టి అనత్యమందరకు సేవ్య ము, వేదాంత శా న్ర్రరీత్యా చూచి 

నవ్చటికి జగత్తంతా అనత్యె మే అంతా మాయయు. కాబట్టి మాయ, 

అసత్యము, సేవింవదగినవి. 

రి, పాపాత్ముల వంక్తిని భోజనము చేయగూడదు, 

కా-వ్యా-..పాపాత్ళు లెవ్వరన గా ఎల్ల వ్వుడు సత్యము బలుకు 

వారు, వర కాంతల తల్లులని భావించుచారు, దొంగతనము చేయని వారు 

చేయగూడదనువారు. ఉదయమున లేచి స్నానము చేయువారు. నత 

ములు వేయించువారు నూతులు త్రవ్వించువాప దానములు చేయువారు 

స్వార్థ త్యాగము చేయు వారు. (తాగనివారు, దానిని సిపే.ధించు వారు, 

జూదమాడనివారు ఈ నం|జెండుగురు వంక్తిభాహ్యులు వీవ వం_క్తిని 

భోజనము చేసిన వారిని కులమువారు తివ్పక వెలి వేయన లెను, అంశతో 
బోక నదియొడ్డుననో ెరువుగట్టుననో కూర్చుండ బెట్టి తాట్కాయంత 

గోమయము తినిపించి కుం చెడు గోమూూ తం (తాగించి (చాహ్మణు 

అకు సువర్ణ దానము చేయించి (పాయన్సీ త్రము వేయించవ లెను 

మా-వ్యా_ఆ చేశములో స్నా ములవాడున్ననతమున ఆయ 

5కు పాధపూజగా నూరు రూపాయలిచ్చి ఆయన పాదతీర్థము పూటకు 
శేరు చొప్పున పుచ్చుకొనవ లెను, - 



9, అవాచ్యములు వలుకకూడదు, 

కా-వ్యా---అవాచ్యములన గానేవి 1 దొంగ వానిని దొంగచా 

డనుట, న్యభిచారము చేసిన వానిని వ్యభి చారియనుట అబద్ధము. లాడు 

వానిని అబద్ధికడనుట, 'వేయేల, ఉన్నది యున్నట్లనుట, అశ్టువానిని 

యూరిలోనుండి వెళ్ళగొట్టఎ లెను, అట్టివాడు [(గామశతువు, 

మాల్యన ంతుడుగూడ కాలనేమితో శేకీభ వించి వే రేవ్యాఖ్యా 

నము (వాయ లేదు, 

(పాయశ్సిత్త త కాండము 

ఓ, రసికదూవకులు భోగణచాందాయణ (వ్రతీము చేయ 

కాలనేమి వ్యా ఖ్యానమా=ర సిక లనగా బోగమువాం[డనుంచు 

కొన్న వారు. చాందాయణనతేమనగా భూమిచుట్టు (వదవీణము 

చేసి నచ్చుట, రసికలను దూమించినవాడు మూడు సం॥లు భూ వద 

వీణము చేసి తాను వెళ్ళిన ప్రతీవట్టగణామందును, (వతి వల్లైయందును 

కాపురమున్న 'వేశ్యలగ్భహములకుబోయి వారిని దర్శించి వానితో 

సరనములాడి మూడు నం॥లు ముగిసిన తరువాత్ మరల నింటికివచ్చి 

తాను మ+నుపు దూవించిన రసికులకు మకకుబట్ట చుట్టుకొని సాష్టాంగ 

నమస్కా- రము జేయవ లెను, దీనిపేశే భోగబాం దాయణ (వతమం 

దురు. ఈ వతము (శ్టాభప్ప లతో జేసినవారికి రసికులను దూవమి.౦చిన 

మహాపాతకము తమలో బోన్రును, 

మాల్యవంత వ్యాఖ్యానము---భో గ చాంద్రాయణ (వ్రతము 

చేయుటకు శరీర డార్థ్యము లేని వాడు మూడు నంవత్పరమ:ల వరిమితి 

గల కాలము బోగముదాని నొకరు నుంచుకోవలయును, అట్లుంచు 

కొనుటకుధ నము లేనివాడు రసికులను, వేశ్యలనుస్తో| తిముజేయుచున్న 

వేమన నా పాతకము పోవును, 
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2, వే శ్యాదూవకులకు (పాయళ్సి త్త మే లేదు, 

కాంచ్యా-వె సూలములో రసికులను దూవించిన వారికి 

(పొయశ్సి_త్తము విధించితెమి, ఈసూ(తేములో వేశ్యలనుదూపషి.౦చిన 

వారివివయ మై చవ్నబడు చున్నది. వేశ్యలు అవ్చర నలఅంశమునందు 

బుట్టిన వారు, పూర్వ కాలమున 'జేవతటు రాతనులు పొలనము దము 

మధించినవ్స్వు డవ్సర నలు కల్పవృతుములు అమృతము నై రావతము 

"మొదలగు గొవ్పవ దార్థములన్ని యు నసానము[ద్రములోనుండిపుట్టినవి, 

కాబట్టి యవ్సరనలు చెవశార్ర్రీలు, దేవజ్యా స్త్రీల యంశమునందు 

బుట్టిన వారందటు బేవతానస్ర్రీ లే, 'భేవతలను దూమించిన పెరికి పాయ 

న్చిత్తమే లేదు, అందుచేత వేశ్యలనుదూవీ.ంచిన వారికి (సాయశ్చి త్తము 

లేదు, 

మా-వ్యా -- ఒక వేళ (సాయళ్ళి త్తము చేసికొనవ లె సని వేశ్యా 

దూవకులకు గట్టిగా తున స్సులో నంకల్పము కోలిగినవత్మున నాలుక 

పోయిం చుకోవ లెను, ఇందువలన వేశ్యలను మరల దూనీం'చుట 

కవ కాశము కలుగదు, ఇది చేసికొనుట చాలక పము గనుక మహాను 

భావ్రలౌన నూత కారులు మారీచ స్వాముల బారు (పొయశ్స్చి త్త మే 

"లేదనివిధిం ఓరి, 

కి, నురదూవకునకు తద్విక్రయమే (పాయళ్సి త్త తము, _ 

కావ్యా ల్లు (తాగ గూడదని సిందంచిన వారికి స్యల్ప[పౌ 

యశ్చి త్తము విధించినారు అది యేమనగా కల్లుదుకాణములో గూ 

ర్ప్పుండి కొంత కాలము కల్లమ్ముట. ఈకల్లు వాసన తగులునవ్చటి కా 

దూపి.౦చిన పాపము పోవును, ఇది యొంతశాలము సేయవలయునసి 

ధర్మ శన్ర్ర క రృ లనేకులు మోమాంన చేసిరి, మూడు నం॥లవరకుకల్ల 

మ్మావలసినదని సూత్ర కారుల మతము. ఈనూట సూూతములో లేదు 

గయామిా "రెట్లు "కెలీసికొనగలిగితిర ని యందు రేము? మేము సాత్ శ్రూత్తు 

నూ సూతే కారుల పాదసేవ చేసి వారినోటనుండి హ్స్ యయామాటనిన్నామ్లు 
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అతి పాచీనులై న జాలాజిహ్యూన్నృతిలోను హిర ణ్యాతన్నృతిలో 

నముచిన్న్ఫృతిలోను నత చాహున గఖ్రతీలోను వదిసం॥లు నురదూవక 

కల్ల మ్మవలసినదని యున్నది, 

మా-వ్యా.._ అట్టి వరవముపాతకునిచేత యావజ్జీవము కల్లం 

వలసినదని మాయభి|పొయము, అందుకు వాడిష్ట పడక పోయిన = 

వాని సాత్తునర్వము హరించి [గామమందుగల |తాగుబోతులంద 

వంచుకోవ లెను, 

4, సురాపానదూవకులకు బలాత్కారపాన మే కర్తవ్యము 

కా-వ్యా--- సు రాపానము వేసిన వారిని (తాగుబోతు, 

నిందించిన వానిసి [గామములోనున్న వదిమంది జేరి బలవంతము 

బట్టుకొని వటశారులతో వానినోరు (బద్దలు చేసి కల్లు వానినోటిని 

బోయవ లెను, (మింగ కపోయిన చో ముక్కు_ మూయ వ లెను, 

మా-వ్యా.._ వాడక వేళ కల్లు (మైంగక నే యేకారణము ₹ 

నైన చచ్చిపోయినవతమున వానిశరీరము కల్లుతోస్నా నము చేయి. 

తరవాత దసానము చేయవ లెను, 

5, సురాదానను రోగబివారణోపాయము., 

కా-వ్యా_.క ల్లు (తాగుటవలన కొన్నిరోగములు పు 

వచ్చును అట్టిరోగములు మందుఖవలన నివారణ శాక పోవ చ్చున 

కానియెడల గామములో (తాగుట్సకె మిక్కిలి (వసిద్ధి కెక్కిన నలె 

రుషులను వదిమందిని తీసికొనివచ్చి వారి కాళ్ళుకడిగి (వదశ్నీణము] 

ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక తాటి శాట్టుదశీ ణయిచ్చి మూడుకల్లుకు-డ 

దానమియ్యవ లెను. ఈదానముచేత ఆగోగము పోవును, 

మా-చ్యా-. రోగము పోవుట యేగాక యాజన్మమున 2 

పుట్టుట చేత నింకొక జన మున కావలసినంతకల్లు వాసికి సమృద్ధి 

లభి ౧చును, 
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6. వృతనాశకులు 'తాళవన(వలిష్ట చేయవ లను, 

కా-వ్యా...-వ చట్టునెనను దూలములనిమి త్తముకాని వాన 

ముల నిమి త్తముకాని మజియొక కారణము చేత గాని చంవవలసివచ్చి 

నపుడు ఆ మహాపాతకము పోవుటకై |తాటితోటలు వేయించన లెను 
(తాటి చెట్లు భూలోకకల్బ్పవృతములని మహానుభావులై న (పొచీన 

మహార్దుల యభిప్రాయము, అఆ (తాటి చెట్లు ఆ చెట్లవల్ల పుట్టిన చెట్లు 

వాటివలనపుట్టిన చెట్లు భూలోక నుం చెంత కాలముండునో అంత కాలము 

అతండు అతని బంధువులు అతని న్నేహితులుగూడ మరణానంతరము 

కలిలోకమున మహానందవదవి ననుభవించుచు౧ దురు, 

మా-వ్యా - (తాటి చెట్లు "వేయుటస నమకూడనివతుమున 

ఈత చెట్లు ఇవ్చ చెట్లు (దాత చెట్లు మొదలయిన కల్లు చేయుటకు వీలైన 

చెట్లు నాటవచ్చును, అధమవత మట్టి చెట్టు నొక్క మైన నాటనివానికి 

నరకమే (పా_వ్హమగును, 
మారీ చస్గ్భతి.|పాయశ్చ త్త కాండము. 

సోదరులకు భాగము వంచి పట్టకూడదు, 

కాలనేమి హ్యాఖ్యానము అన్న దమ్ములలోబలవంతు డెవ్వడో 

పాడే తక్కిన సోదరుల నెత్తికొట్టి వితార్జితమైన యావదాస్త్రియు 

స్వాధీనము చేసికొనవలసినది, దీనికి రెండు కారణములు గలవు, బల 

హీనుని చేతిలో స్థి రాస్తిగాని చరాస్తిగాని యుండుట యపాయకరము, 

ఎందుకనగా వారు దుర్చలులగుట చేత నెవరో వారినద్ద లాగికొని 

పుచ్చుకొందురు, అందుచేత బలవంతుని చేతిలోనున్న వతీమున 

నిట్టి యాన్తి కుటుంబములోనుండి యావలకుపోదు, ఆస్తి ముక్క 
rr.) 

ముక్కలు చేసి పుచ్చుకొన్నవతుమున కొంత కాలమగునవ్చటికి ఎవరికి 

నేమియుదక్క_దు, రాజ్యము వీర సురుషులనుభవింవవలసీనది, ఆవిధము 

గానె భూములుగూట బలనంతులనుభవించవలసిన ది, 
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మాల్యవంత వ్యాఖ్యానము.___'“త న కలిమి యిం దభోగము, 

తన లేమి లోక దరి దము అన్నట్టుగా ఎవడిమట్టుకువాడు తన భాగ్యము 

చూచుకోన వలసిన చే కాని యన్నదమ్ములు చాధవడిపోవుదు నేమో 

యని వారినిమి త్సము తనసుఖములు పోగొట్టుకొని గూడదు. వరులశ్రై 

తన సుఖమును బోగొట్టుకొని కష్టవ జెడువాడు అత్మహత్య మహాపాత 

కోడు పోయిన దుగ్గతికిబోవును. ఒక గడ్డిమోపు చూచినవ్వుడు ఒక 

యావు కడుపునబుట్టిన దూడలు నాలుగు దానిదగ్గరకుజేరి ఆ గడ్డి 

నిమిత్తమై యొక దాని నొకటి కమ్ముకొని బలముగలది తినును, అగు 

ఒక తల్లిదం[డులకు బుట్టిన బిడ్డలలో గూడ బలముగలవాదే యనుభ 

వింవవలసిన దె, 

ఏ, లంచము (గహీంచదగినది, 

కొ వ్యా-__.లోకమంతయులం చముతో నేయున్న ది, "'జేవతలు 

లంచము గోశదరు, నై వేద్యము లే లంచములు, వర మేశ్వరుడు 

లంచము గోరును, (ప్రార్థనలు భజనలు కీర్తనలు గురణలు ఛ్యాన 

ములు పూజలు వర మేళ్యరునకు లంచములు, గురువు లంచమునగోడును, 

వినయము ఘళూవ వానికి లంచములు, తలివండ్రులు లంచములు 

గోరుదురు. ఈ లంచముల శే వీతృభ_క్రియందురు, ఉక కారము చేసీ 

లంచము పుచ్చుకొనుట తవ్వుగాదు. లంచము నిస్నటిది నేటిది కాదు, 

వృథివి పుట్టినప్పటినుండి యున్నది . అన కారము చేయకుండుట కై 

గూడ లంచము పుచ్చుకొనవచ్చును. 

మా, వ్యా, లంచములుపుచ్చూకొననని ఇవ్వ వారందరు అవ 

యూోజికులు, ఏవని ర్భాగు లనవ లెరు గానిసీతిమంతు లనుటకుపీలు లేదు, 

అశక్కులుగాని (వజ్ఞువంతులుగారు, వారిది అశ _కృదుర్ణ నత్యము గాని 

యోగ్యత గాదు, లంచములో మహాలమ్మీయున్న ది. అదిపుచ్చుకొన్న 

వారిఇల్లుక లక లలాడుచునిత్యకల్యాణమువ చ్చతోరణమువ లెనుండును* 

మహాలవ్మీ అందెలు గజ్జెలు ఘల్లు ఘల్గుమనునట్లుగా వారి యిల్ల ంత 
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యుదిరుగుచుండును, లంచములు పుచ్చుకోజూలని తెలినితక్కు_ వవాని 

యిల్లు శృశానమువ లె యమంగళ మై యన సహ్యా మైయుండును. కావున 

సర్వవిధముల చేత దానిని (గహింవవలసినది, 

వ, వ్యాపొరంబులలో వడ్డీ చేష్టము, 

కొ వ్యా గాత ముడు, మనువు మొవలయిన (ప్రాచీన 

లి బుషులు వడ్డీ వ్యాపారము నేయువారు వం క్తి వాహ్యులని తమతమ 

సృృతులలో (వాసి వెట్టి, శానివారితో మే -మేకీభవింవజూలము, 

నూటికి నెలకు అయిదు రూపాయలనంతున ఇచ్చుట ధర్భృవడ్డి, 

వాయి దా డాటిన తరువాత నూటికి నెలకు వదిరూపొాయల వంతున 

పుచ్చుకో నుట ధర్మము, ద్రిడితనఖాలమోద నిచ్చువద్ద ద్ధతి. విడి బదుళ్ళు 

(పౌణావనరము వచ్చినవ్వుడై నను ఇయ్య గూడదు, ఇ'వ్చడు వతమున 

దీనికి "రెట్టింపువడ్డీయుండవ లెను, బంగారము. 'తాకట్టుమోద నూటికి 

'యేడున్నర వడ్డీకి తేక్క_వ యియ్యగూడదు. ఆయిచ్చునదిమైనను 
నూడమూపాయల విలువగల చానిమోద వదిరూపాయలియ్య వలను, 

"వెండి మొదలగస వొాటిమోద తాకట్టు యియ్య నేగూడ దు, 

మా-వ్యా_ఏ మనుష ష్యున క్రై నను (పాణముమిదకునచ్చినవ్వు 

డతడుగాని అతని బంధువ్రులుగాని వైద్యము నిమి త్తముగాని ఉత్తర 

క్రియల నిమి తృముగాని సొమ్ముడిగినవతమున నూటికి యిరువది రూపా 

యల చొప్పున వడ్డీకి తనఖామోద ఆ నస్తీకిమృ్మతులో మువ్చదవవం 

తియ్యవ'లెను, తోడి మనుష్యుల కావదనమయములలో అట్టియువ 
కారము చేయుట ఢర్భము, చిన్న వాళ్ళు చోరులు జూదరులు (తెగు 

బోతులు బదులు నిమిత్తము వచ్చినవ్వుడు అయిదు వందలు వారు 
కోరిన వతమున అంతసామ్మునకు దస్తావేజు వాయించి అందులో 

అయిదవనంతు సొమ్మిచ్చి వంవిం చవ లెను, కొన్ని నమయములయందు 
దస్తావేజులు (వాయించుకొని సామ్మియ్యక పోయినను దోనము 'బేదని 
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చేవాంతక నరాంతకులను (పాచీన మహార్థుల మతము, అనలున 

పుచ్చుకొనకయు, తేక్కు_వవడ్డీకి బదులిచ్చు సట్టియు దుర్మాడ్డులుల్ 
శతువులగుటచేత వారియా స్పి దోచుకొని చేశమునుంచి వెళ్ళగోొ 
వలెను, అటునంటి వారున్న "వక్షమున వటణములోని వారికి వాలి 

(a) | 

నష్టముగలుగును, |పాణనషమునశె నను యోర్యవచ్చునుగాని వ (నాణనస్ట్రమునక్ర ఏ 
నష్ట్రమునకు 'యోర్య రాదు, ఎంత అవనరముమిోద బదులునకువ చ్చు, 

అట్టివానిశి అంతయెక్కు న వడ్డీమోద బదులిచ్చుట ధర్భుము, 

వ్యవహారకాండము 

1. దొంగలను దండింవగూడదు, 

కా, వ్యా, ఈనూ[ తము జనులకు పిరుద్దముగా కనవడవ+ 

నుకాని శాంతముతో నాతోచించినవక్షమున "సిందు విరుద్ధ వే మేవిం( 

లేదు, గృహాయజమానులు తమతమ గృహములను చకకగా XK 

గొన్నవతక్షుము న దొంగవాడు కన్నము వేయుటకు వీలుండదుగ ౪ 

ఇండ్లు జాగ త్తగా గట్టుకొనక దొంగలకు కన్నము వేయుట కవ 

మిచ్చి తేరువాొత వారిని శిఫ్సీంచమని చెవుట యేటిన్యాయః 

దొంగలు వశున్రులవంటి వారు, నంట కాపులు తము చేలు నరిగానంర 8 

జేసికొనక నచ్చిమేసిపోయినవని వశువులను గొట్టిన నేమిలాభః 

ఆవిధముగా నె తగినజాగ త్త సపుచ్చుకొనక యిండ్లు'వోరులుదోచు 

పోయినారనుట శేనలమన్యాయము, బెల్లము జాగ త్తగా నొక 

బెట్టి చీమలను చేరవద్దని ఇెప్పినచో నవి మానునా? మాంస 

ముక్క్-బయట పెట్టి |గద్దలను రావలదన్న చో నవి మానునా? ఎః 

మిఠాయి చెట్టి పిల్ల వానిని దరికిరావలదన న్న వో నూర కుండు నా?ఆవిధ 

గాన్ దొంగలకు లేవల (వ వేశించుటకు పీలుక లుగ జేసి వస్తుః 

పోయినవసి వచ్చిన నేమిలాభము! అందుచేత జనులందలు తమః 



మూరీచన్సృతి 
ధగ 

యుుండ్డు రాతిగోడలతో గట్టుకొనవలయును, మణీయు గృహాములలో 

యన్న బారు జాము కొళ్కొ-క్కరుచొ! తెల్ల వాట్లు మేలుకొనవలయును, 

మా-వ్యా .. దొంగతిన మేయింట్లో జరుగునోఆయింటి యజ 

వమోానుని తగినజ్యాగ త్త పుచ్చుకోనందుకుదండింవ వలయును . అంతియ 

నాక నోడలునరిగా 'సెట్టనందుకు యిల్లుకట్టించిన మేస్త్రీ కూలీలను 

గూడ పిలిపించి దండింంనలయును. ఈవిధముగా చేయనిపతుమున 

(వవంచములో న్యాయము వొరకదు శేవలము దొంగలను దండింప 

జలచుట అకనుము అధర్మము అన్యాయము. 

2, దొంగలకు బహుమానము లీయన లెను. 

కా-బ్యా...-దొంగత నములు మిక్కిలి వమత్కా-రముతో 

చేసినట్టివారికి, కన్నము నేర్పుతో చేసిన వారికి, మంచియుక్పులువన్ని 

అపాయము తప్పించుకొని పారిపోయిన వారికీ బహుమానము లిచ్చుట 

రర ము, పవిద్యలో నైనను సంపూర్ష్మ మైన (వజ్ఞనం పాదించిన వారిని 

మిచ్చి పారితోవి.క ము లిచ్చుట లోక ధర్మము దొంగత నముగూడ 

(వశ న్తమైన విద్యలలో నొకటిగనుక అందులోగూడ అసాభారణ 

(వజ్ఞగ లవారికిబహునూనము చేయిట తవ్వుగా
దు, లోకమునకు బాధ 

కరమైన దొంగతనము గొవ్చవిద్యలలో సొకటియందువాయనిమోరు 

శంకింతురే ము, అట్లు శంకింవగూడదు,
 వేట జీనజంతువులకు బాధ 

కరమైనను అదియొక గొవృవిద్యగా జనులు మెచ్చుచున్నారు: ఆవిథ 

౩ముగొా నె చార్యముగూడ కొందటీకి బాధకరముగా నున్నను మెచ్చ 

అగిన విద్యలలో నొకటి, 

మా-వ్యా---దొంగత నమును గురించి మహానుభొనుడెన 

వృశ్చిక రోముడు వౌసిన (గ్రంథము పాఠముగా జెట్టి చదివించి 

అందులో వరీటీంచి కడ తేరిన వారికి బంగారువతేక్ ములు ముదలయిన 

కుచ్చుట యుచితముగానుండును, న 
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ల, జారత్థము గూడ దండింవదగిన నేరము కొదు, 

కా-వ్యా, (ప్ర్రీపురుషులు పరస్పరానురాగములు గలిగి మన 

స్పులు కలుపుకొని కలియుడురుగాన్రన నటునంటి యనురాగములను 

నము నృద్ధి చేయవలసిన జీగాని దండించి శీణింవ చేయగూడదు, 
కొని వరప్పురుషుని భార్యతో గలియుట న్యాయమాయని యందు 

చేయము, వరపురుషుడు ౫ వర స్ర్రీయనుశేదము 'లెన్నడు నుండగూడమ., 

మనస్సులో అనురాగములు పుట్టి యెనరు కలియుదురో వాలే 

దంవతులు, తలిదయ జులు చేసిన వివాహములు వివాహములుకావు, 

వరునిఖార్యయెననున శే ఆమె కేపుడుషుసిమోద యనురాగము కుదు 

రునో ఆపురుషుని దీసికొనివచ్చి అట్టి వాశిద్దరికిని [కొ త్త గావివాహము 

చేయవలెను, పాత విబాహాము దానిశోరదు 

మా-వ్యా.... అసలు వినాహాము లే యుండగూడదు, నశువ్రుల 

లో వివాహము లున్న వా? వతులలో వివాహము లున్న వా? జలజం 

తువులలో వివాహము లున్న వా +! ఈ నివాహముల మూలము 

ననే జారత్యమనునది లోకమున గలుగుచున్న ది, అసలు వివాహములు 

లేనిచో జారత్యమన్న మా=శే పుట్టదు, 

1, అవ్వు లగ బెట్టుట తవ్వుగాదు, 

కా-వ్యా--అవ్వులి చ్చు వాడు నడ్డి కాశ వడి యిచ్చిపుచ్చు 

కొన్న వాడు సామ్మిచ్చుకో లేనప్ఫుడు వానియిల్లు వాకిలి పొలము వస్తు 

న్రలు వాహానములు అమ్మించి న సామ్ముపుచ్చుకోవ లెని దురుళ్దేళము 

గలిగియుండును. అందుచేత అప్వుపుచ్చుకొన్న వాడియ్యక పోయినను 

దోషము లేదు, దొరికినంత కాల మవ్వుపుచ్చుకొని తలమునిగి తాడి 

(వమాణ మైనవ్వుడు న్యాయస్థాన ములలోనికి వెళ్ళి ది వాలాఅక్టీయొకటి 

యిచ్చినవక్షమున ఆబాధ తీరిపోవును, 

మా-న్యా-.. కావలసిన ప్పుడుసామ్బి చ్చీ అవసరముగడిపినాడు 

గిదా యని నిశ్వ్యానము చేత కొందరు మూర్దులు తెచ్చుకొన్న అవ్న 



మారీచస్ట్భు తి క్ట 

మరలసీయవలయునని దుర్భోధలు చేయుచుందురు, అట్టిమర్శోథలువిని 

మనుష్యులు చడిపోగూడదు, “రుణంకృ త్యా ఘృతంవి బేత్ *’ అని 

చార్యాక మహాముని లోకోవ కారార్ష మె యొకసూ తం |వాసినారు, 
అవ్వు చేసి నేయికొనుక్క్కొని (తాగవలెనసి దీనియర్టము. ఈసూ త్రము 

మనస్సులో లోకులందరు నిలుపుకొని సుఖవడపలయును, లోకుల 

మొక్క సుఖమునిమి త్ల మే "మేమో సతి (వాయుచున్నాము నుక 

మాయొక్క మం'చింు' దేశ ము ను౫హించిలోకులునుఖవడ వలయును, 

2, న్యాయాధివతులు వొషి (నతివాదులిద్రగికి గూడ నికు వేయ 

న లెను 

కా, వ్యా. శిక వేయుటయన గా బ్రద్దకివద్దను _ చెరికొంత 

లంచము బుచ్చుకొని వచ్చిన యభియోగము తగయిష్ట్రము వచ్చినట్లు 

తగ లబెట్టుట ఇదియొక విధమైన శిక్ష, ఇంతకంయు రెండనడి యిద్దణీన 

శైదుచేయుట గాని యిద్దరికి జరిశూనా వేయుటగానియెయున్న ది, ఇట్లు 

చేసినవత్షమున చేకారణమునకు మనుష్యులు తగవులాడరు, ఇట్లుగాక 

"నేరము కనుగొని నేరము చేసినవానినే నిమీంచినవతమున గెలిచిన 
వాడు గర్వవడి క మునకు మరింత 'కాలుదువ్వు చుండును, కాబట్టి 

యిద్దరిని శికీంచిన మిక్కిలి లాభముండును. 

మూ, బ్యా దీనివల్ల న్యాయాధిపతికి నస్గ ముండదు, సాత్యు 

ములు విచారణ వేసి యచ్చ నేర స్థ” కనుగొనుట విసుగుపుట్టించును. 

ప్రి న్యాయాధిపతులు ౧యమక్సి రవ్పించినవతమున అభి 

యోగములుండన్ర. 

కా, వ్యా వచ్చిన యభియోగముల విణారణ చేయుటకు 

ఓపిక లేని న్యాయాధిపతులు అభియోగములు 'దెచ్చిన మనుష్యులను 

(తిప్పి (లీని విసిగించినవత మున నుభయులు బుద్ధి తెచ్చుకొని వారం 

తట వాలే రాజీనామా నడుదురు. న్యాయాధివతియెంతో సుళువు, 
అభియోగము తెచ్చినవారికి బుద్ధినచ్చును. అందుచేత న్యాయాధి 

నతులంద రీయుపాయము'నే (బయాగించుచుండవ లెను. . 

ధా ర 
నా 



వినాయకవిషాదము 

.[అవ్వుడు వినాయకుడు నంది కేశుడు (నవేసించుచున్నారు,] 

నంది... ఏనాయశా ! ఎందుచేత మాటలాడనవు. ఎన్ని పిలిచి 

నను వలుకచేమి? సీ మనస్సులో ఏడో గట్టివిణార మున్న ట్లు కేన 

బదుచున్న చే, 

వినా.__(తలవం-చుకొని విచారించుచు ఊరకుండును.) 

నంది.మి| తుడా! విఘ్నేశ్వ్యదడా! నను సీకుచిర కాల మితు 

డఉనుగ చా, అట్టి స్థితిలో సీవిచార మేమో నాకు తెలియజెవ్సరాదా ? 

సీ విచారముజూడగా నాకును విచారము కలుగుచున్నది, 

వినా=_(నిట్టుూార్సువిడిచి) అబ్బబ్బా యేమి దుష్కాలము 
సంభవించినది, నేశేముని నీతో జెవ్వుదును, ఇెవ్వుటకై న నాకు నోరు 
రాకున్నయది, 

నంది _ వలాగో యొకలాగు థ్రైర్యము ెచ్చుకొని స్ మనో 

వ్యాధి యేమో మర్మము లేక నాకు చెలియజెప్వుము. దాని శే'జేని 

ధ్రతికియ యున్న యెడల ఇెప్పెదను, 

వినా... [సతి క్రియ నన దదికోలోగిన్ను పుట్టించిన జేజెమ్మ 

చెయ్య లేదు, గనక. 

నంది... నాసి నాన్ని చంవక్ చెప్పవయ్యా బాబూ! ఇతరులకు 

_చెన్సక లో లోవల దిగమింగిన వవతీమున విచారము మజటింత 

వినా-_ ఏమీ చెవ్పను అవతిష్టపాలె వోయినాను, అ[వతిష్ట 
A] a లు 

“వడుటకంశు మరణము మేలు గదా, మనము చేవతల మగుటబే 

మర్తణమురాదు, అందుచేత ననుభవించ వలసిన జే, 



వినాయక విపాోాదము 509: 

నంది... అ|వతిష్టా | నీ మీదనా? అంతటి య్మవతిష్ట యేమి 
చృనదయ్యా చెవ్వు చెవ్వు, 

వినా___వమియవతిష్టా ! నీవు యెరగని నంగ నాచివ లె మాట 
"డ్రుదు'వేవి?! నేను లోకములో గొవృతిండిపోతునని య్మవతిష్ట 

దా, నీ వనుదినము వినుచు నెబిగనివానివతె బలి కెద'వేమి భాద 

ద శుద్ధ చవితినాడు (వతి సంవత్సరము (వజలునన్ను పూజించి 

మల కములు పెట్టుదురు, పెట్టిన వన్ని యునేను తినుట చేత చేనుతిండి 

*తునని నిందించుచున్నారు. ఈనింద నేను భరింవజాలను, (అని 

స్ విడుచుచున్నాడు.) 

సంది.._అఆ యొక్క_దినముననేనా జనులు నీకు వందులు 

కీయుట, వకార్యము డల వెట్టుకొన్నను ముందు విఘ్నేశ్వర పూజ 

పటా? “సి నె 'వేద్యము "పట రా? 
a లు 

వినా___అది యెంతయ్యా! కొంచెము 'బెల్లముక్క- పెట్టుదురు, 

ది ఆకలి తీరునా వల కాడా నల్లమందు మ్మాతలాగున గుట్టుక్కు_న 
౧౧ య రు ( 

వంగి చేయుదును, 

నంది._._ఏమెన వృటికి లోకులునిజ మేవలికిరి, నీవుతిండిపోతు వే 

వినా అయ్య యో, నీవుగూడ నిట్లన్న వక్షమున. నింకగతి 

మేది, ఈ నింద మిక్కిలి యన్యాయము, నన్ను మించిన మహాను 

"వు లెందరో యుండగా 'నన్నొక్క-నినే తిండిపోతనుట యన్యా 

రుముగాదా, 

నంది.....సిన్ను మించిన మహానుభావులు లోకములో 

“లరా? ఇది యనంభవము, . 

ఏినా_..అనంభవమా! సీవుగూడ నన్యాయమునకు వడిగట్టు 

గ”నుచున్నాను. నే చొప్పెడిది విని మాట్లాడుము, సంవత్సరమున . 



510 వహాొసననములు 

కొక సారి చవితినా డుండంముక్క_లు తినినందుకు నేనే తిండిపో 

నె నవతమున ప్రతిదినము రెండుపూటల భోజనముచేసి చురిలెం. 

బాటలు కాఫీకొట్లలోదూరి గొంతులో (వేలుపెట్టిన వత్సము 

నందునట్లు కడుపుచూన మెణుగకుండ ఇక్జైనలు పులీవిండితో చేని 
ఇలు మొదలయిన డ్డహుయిన గడ్డి తినునట్టి వారు జండిపోతుః 

గారా, మో యందరివి నాటుకలా తాటివెబులా నిజమాడ రెం 
వు 

వేత వెట్టేసాంబముూర్తికి పిచ్చిపార్వతికి ముద్దుబిడ్డ నని లోకవామో 

లోకులు 'కాకులన్నమాట నిజము కాడా, నన్న న్న వాళ్ళందణు € 

కొక యింత పావము మూట క ట్టుకొనుచున్నాడు. 

నందిసీమాట నా కివ్వును నచ్చినది, కాఫీ కొట్లులో శ 

నట్లివారిముందర సీ వెందుకు వనికిరావు, నీ (సారబ్దకర్శుము చేత 
రు థి 

య,వతిష్ట్ర వచ్చినదిగాస మఆకియొకటికాదు, పఏచారించకఏ = 

(అసి ముద్దణు నిమ్మ. )మింయు చున్నా 

ere {8 ంజానాంలు 

అపూర్వ వేదాంతము 

(అవ్వుడు రమానాథ రావుగారు దేవ డానుగారు 

(వ వేశించు యున్నారు.) 

రమా-_మోా రెందుకు వచ్చివారో చెప్ప రేమికి 

చేవ... నేను చండానిమి_త్తం వచ్చినాను, 

he రమా... వమిచంచా మోకు వనిపాటలు లేవాయ్మిటి, 

"జేవ...._వూకువ నిపాటలున్న వి, ఈచం దానూనివిం_త్తముగా 

రమా (కోపముతో) ఎవరినిసిత్తమో త్వరగా చవ 

ల 0 లే 
+ లనీ 
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చేవ...చిత్తము ఆగహించకండి మనవిచేయుచున్నాను, 

దథీణాఫ్రికాలోనున్న మసహిందూ దేశస్థులు ఆ దేశమందలి తెల్ల 

వారిచేత నానాబాధలు వడుచున్నారు. చారు (వస్తుతము చెజుసా 

లలో బడినారు. వారి దారపు కాదులపోవణనిమి త్త మై మన జేశము 

నుండి చందాలు వనూలుచేసి వంపుచున్నారు, మోటడగూడ చేమైన 

చందాలు యిప్పించవ లెను, 

రమా... ఇదా వని నీకు చేశము దాటి మూల జేశములలోనికి 

ఛష్య్కలెన ని" (లకు నవ ము చే వెళ్ళి వర్గ భష్ట్వలెన నిర్భాగ్యులకు న శీయము చెయవలయున నియా 

సీన్స చెవ్వునది, "దేశ మువిడచి వెళ్ళిన వాళ్ళతో మన శేమినంబంధము, 
x] 

వాళ్ళు మత భష్టులు వర్ల భష్టులు దేశద్రోహులు, అటునంటివాళ్ళకు 

చే నొక్క-దమ్మిడి యిన్వను, వాళ్ళు ములమల మూడినాన నే, చచ్చినా 

నే 
ధవ న రుణ గాన వేగ hw BE యన వం జీవ. తమరంత కోవగించినవతమున నేనేమి మసీవిచేయ 

గలను, అక్కడికి వెళ్ళినవ్చటికి నవారు హేందూవముతములోనె 

యున్నారు; తురకలు తురకమతములో నెయున్నారు, అక్కడనుంచి 

మనవారిని వెళ్ళిపొమ్మని ఆ దేశస్థులు బాధ వెట్టుటచే 'వస్తుత మో 

చిక్కులు నంభవించినవి, 

రమా-_ వాళ్ళ బేశములోనుంచి వాళ్ళు వెళ్ల వొమ్మని బాధ 

చెడుతూంశే అక్కడనుంచి లేచిరాక సిగ్గు లేక అక్కొ-డనేయుండి 

వాళ్ళతో చెబ్బలాడుచుండుట యెందుకు, 

చేవ... వీళ్ళ 'తాతలుచిర కాలము కిందటల 'బేశ ను వెళ్ళినారు, 

వీళ్ళందరు అక్క-డ నేపుట్టి అక్క-డ నేనరిగి అక్క-డనే చదువుకొని 

అక్క-డనే యిల్లు వాకిలి పొలము సంపాదించుకొని కుటుంబములలో 

కాపుర ముస్నారు. ఆ 



రవి వహనన ములు 

రనా_సరాయవాళ్లు చేశములోనికి వెళ్ళినవూడు వాళి 

వము వచ్చిన న్నాళ్లుండవ చ్చును వాళ్ళు పొమ్మన న్నప్పుడు పోవద్దా 

సేమినబబయ్యా యిది, మోయిస్ట్రమువిోాద విాయింట్లో నెన్నాళ 

యినా కాపురముండవచ్చును. మరు పొమ్మున్నవపూడు పోక కాల 

వట్టుకొని లాగితే భరారువట్టుకొని వేళ్ళాడుట న్యాయ మేనా? 

చేవ... అయ్యా! నాకొక్క-మాటకు జవాబు చెవ్బండి "ముద! 

మో దీగామ మేనా కాపురము, 

రమా=మా దీ/గామము కాదు, మాది దతీణాది, 

చేవ._నరే మోరిక్క_డకువచ్చి యిల్లువాకిలి కట్టుకొని ఆ 

సంపాదించుకొని కాపురమున్నారుక చా, మోరివూడు మో చేశ క 

'వళ్ళిపోవలసినదని 'మేమందరిము అం కు మోశేమి చేస్తారు, 

రమా... నేనీ డేశస్థుడనేయెపోయినాను, ఇచేనాన్య_న్ల స్తలమ 

చేనిక్కు_ డనుంచి కదలను. 

"జీవ... మాలా వాళ్లుగూడ అక్క- డనుండి కదలమంటాః 

అది న్యాయ మేక దా, 

రమా వాళ్ళ చంతమ్నా తము న్యాయము కాదు అన్యా, 

ముగా నితరుల దేశములోనికి వెళ్ళయుండి నాళ్ళను బాధ పెట్టి తా! 

భాధ వడుచుండు 'మొండివాళ్ళకు నేనొిక్క_ వమ్మిడీయైన నిచ్చే 

డను. కాను. మెగా నాకింకొక్క_ నంచేహముగూడ నున్నది, 

సాము) మారు నసూలుచేసి యేమిచేయుదురో మాకు తెలియదు 

'బేవ---అన్నన్నా యంతమాటన్నారండి, ఈచందాసావ 

మేవముందరము హారింతుమా, 

రమా హరింతురోధరింతురో నేనేమి'చవ్పగలను.దఖీణ 

కాకు మూరువంపినట్లు నిదర్శన మేమున్నది, 
య 
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చేవ. చెన్న పట్టణములో గొవ్నవారందరు కమిటీ చేసినారు, 
ఈఫొమ్ము మేమాకమిటీవారిదగ్గరకు వంపుతొము, 

రవూా.___ఆ కమిటీ యున్నదో లేదో యువ జెరుగును ఉంే 

ఆ కమిటీవారు మోరుగూడ కలిసి హరించగూడ దా, 

చేవ... ఇందులో మహానుభాన్ర'లై న గోపాలకృష్థగోశైగారు 

ముధన మోహాస మాళ వ్యాగారును సుళేందనాధ 'జెనర్జీగారు నిందులో 

వనిచేయుచున్నారు. వారందరు మనసొమ్ము హారించేవాళేనా | | 

రమా__గోశైగారైన నాకు నమ్మకం "లేదు, బెనర్టీగారై నా 

నాకు నమ్మకం తదు. వాడమా త్ర మాశౌశముమోదినుంవీ యూడి 

తుడ్డారా "యేమిటి, వారికిమూ తము డ బ్బుతీవి లేడా, మాతాొప్పుత 

విరోధాయహిరణ్యాయ న నమోనమః అనగా విన లేడా సీవు, 

"జీవ వ___చీ!చీ! చీయిటువంటిమాటలన్న తరువాత మోీోాయదుట 

నేనుండగూడదు. ఆ మహానుభావుల నామన్మృరణ శ చేసిననకుమున మో 

జన్మ పావనమగును. డబ్బు కర్చు పెట్టుట కిష్టము "లేక. బుద్ధి నళ లత 

కొలది మారిన్ని [కొ త్తవాదములు వాదించుచున్నారు. మ్ లోభ 

తామే యో వాదమునకు కారణము కాని మరియొకటి గాదు, 

రమా...నిగర్భక మైన వ్యాపారముల నిమి త్త మె ౨ చం దాలివ్వని 

చఊారిని మోరు తోభులనక యేనుంటారు, నీవంటి హానితో నేనింత సేపు 

తకాటలాడి నాకాలము వ్యర్థము చేసికొనుట నాజి బుద్ధితిక్కు-వ, 

దేవన. మా వేవము జూచి మివటాటోవముజూఛి మాూశేమో 

న త్కా-ర్య ములకు దానములిస్తారని వచ్చినందుకు నదే బుద్ధితక్కు. వ, 

నిల విప్పించండి పోతున్నాను, 

రమా= వెళ్ళు ఇటువంటి అప్మాతులన రానియ్యకుండా 

రముందుముందు గుమ్మంలో బం[ట్రోోతులను ఎడతాను, 

(అని న్మివ్మ-మించును, ) 

wf - 
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(తుంబురుడు నారదుడు (బవేశించుచున్నారు.] 

నార__తుంబురా ! సాయిచ్చనచ్చిసంత సేపు నేను ఏలపించె 

దను. ఎందుకు విలపించుచున్నావని (నశ్న లడిగియడ్గి నన్ను చంవ 

జోకు, 

తుంబు--నార దా అప్తులై నవార మున్నారముగనుక నడుగు 

చున్నాము, మేము లేని చోనిన్నడుగువా రెన్వరు 1 అవసరములేని 

ముండిత నము చేయక సీ విలావ కారణము 'జెవుము, 

నార__.అర్బువారా తీద్చువారా మాకు! ఇతరుల దుఃఖములు 

పీన వేడుక, 

తుంబు-...నాదుఃఖమునీదె సీదుఃఖమునాది అంచుకు వేత నిన్న 

డుగుచున్నాను, చవ్వున చెవ్వు; 

నెర కారణము నేను వెన్నపలయుసా? మొగముజూడగ నే 

మిాగాళ్ళవాపు తెలియునన్నట్టు చిక్కి-చిక్కి- బక్క-గొడ్డువ లెనున్న 

నన్నుజూచి నాదుఃఖకార ణము ని వజుగ లేవా + 

చుంబు._.. అన్రును పొవము ఎంచు చేతనో గాని సీవుమిక్కి-లిచిక్కి. 

యున్నావు నికు (తివూటయెక్కు..వ, (తీపాదగంగలాగుస చెల్ల చోట్లు 

దిరుగుచుందువ్ర 

నార-_కడుపునిండ వశ్రైడన్నము లేనివాడు చిక్కి-పోక యేమి 

చేయును, నేను కృశించుటకు (తిప్వుబకార ణము కాదు, దాకిద్య మే 

కారణము, 

తుంబు.-అ మూ సీవ్టు కలహాభోజనుడపుకా వొ, అన్నము 

లేశేసి, కలహుమే నీక న్నము, కలహమే సీకు పిండివంట, కావలసినం 

తస ముండగా సీవు లేదనియెద వేమి 1 
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_నార_అయ్యా వెణ్టివాడా! జరుగుచున్నకథ సీవెలుగ నే 
ఎయిగవు కాబోలు, లోకములో నన్ని వృత్తులలో నెట్టుపోటీలు 

ప్పెనవో నావృ త్తిలో గూవ నన్ని పోటీలు నచ్చినవి, ఏమి చెవ్వు 

ను నాయవస్థ! 

తుంబు_ఏ మేమి పోటీలు నచ్చినవా? ఎన్సైట్టూ చెవ్వు 
వు, 

సార.__ చెవ్వుచున్నాను విను, పూర్వ కాలమున నే నొక్క 

నే కలహ్మపయుడను, నేనొక్కుడనే కలహభోేోజనుడను, ఇవు 

రార యింటనింట నెంతవుందో కలహ! పియులు కలవాభోజనులు 

యలు బేజినారు. అన్నకు తనుననకు విరోధములు శెట్టుచున్నారు, 

లిముగనికివిడియాకులిస్పించుచుస్నారు, తం డికిబీడ్ల్డకు తీగులాటములు 

్పింయచున్నారు. ఇక్క-డమాట. లక్క-డ చెప్పి అక్క_డమాట 

క్క చెప్పి లేనిపోని పుల్లింగములు చెప్పి నాకరాటిలో మట్టిపోసి 

"ర, నా నోటిముందర అన్నము వడగొట్టినారు. వృ త్తియొక్క 

"రవమంతయు వాడువేసినసారు, అందుచే 'వేళవట్టున కింత యన్నము 

ఫస అన్నమా రామచం[డాయని నే నడలుచున్నాను, మునువటి 

"త నావృత్తిలో మంచి కనవున్నవతయమున నే నేనుగంత మనిషిని 

నా! ఈలాగు బక్కచిక్కి యుందునా? 

తుంబు__అయ్యెయో, అదియా కారణము నేను విన లేదు, 

-కుయాల విచారముగనున్నది, దీని శేష వతివిధానము! 

నార_| నలి క్రియ యేమున్నది, కర్టు మనుభవిం చవలసిన చే, 

దపద వెళ్ళు నాము, 

(అని నిష )మింతురు) 

rma form 
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(అతికాయుడు మహాకాయుడు (వ వేశించుచున్నారు] 

అతి అన్నయ్యా మసాకాయా! నీవ చెప్పినమాట సిజమే. 
(బ్రహ్మ బేవునిపలన ఇవాల లోవము లున్నవి, అతినికి తెలిపి కేటలు 
బొత్తిగా లేవు, 

 మహా_నేను మొదటనుంచిలనేమూా కే అది, దురభిమానము 

చేత నారదుడు మొదలైన మహాద్దులు (బ్రహ్మ బేవుడంత వాడు లేడని 

భట్టుగాం| డవ లె పొగడుచుందురు. కాని ఆమాటలు విన్నప్పుడు 

నాకు తలనొప్పి వచ్చును. గంవిడులోపసములు కసబడుచుంయే వాని 

నూరిశే _న్తవంవేస్తారెందుకు వీళ్ళు, 

అతి___అవునురా ఈమునిముండాకొడుకులతోటి నా కవ్వ 

డవ్వుడు వాదములు వస్తూవుంటని. వాళ్ళనో ళృణచటంకోసం నాకు 

రెండు యుక్తులు చెవ్వు, అనగా ద్రహ్మ చేన్రుని దగ్గరనున్న లోప 

ములు కొన్ని చెప్పు. ఈసరియాయము వాళ్ళు కనబడినప్పుడు నీవు 

చెప్పిన నాలుగు యుక్తులు గబగబ యేకర పెట్టి వాళ్ళ వీకి డమాయిం 

చేస్తాను, 

మహాో...అయి తే చప్టా వినరా, (బ్రహ్మ బేవునివద్ద కనబడు 

చున్న 'వెద్దలోవ మొకటి ముందు చెపుతాను, కాలనృష్టీలో అతడు 

జేసిన లోవము యింతా అంతా కాదు, దినము వగలు 'ర్యాతియని 

"రెండ భాగములు వేసినాడు, నశే బాగున్నది, కాని వగలు నాలుగు 

జాములు రాతి నాలుగ జాములు చెయ్యడం 'యెంతమాా[తము బాగా 

చేదు, హాయిగా న్నిద్రపోవుటకు వగటిలో రెండుజాములు తగ్గిం 

"రాతిలో "రెండుజాములు హెచ్చించి రాతి కారు జాములు వగటికెండ 

జాములుచే శ్లే వహావా మెంత'బాగుండును! నిద్రకు బొ త్తిగాశాలను 
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బాలడము లేదుశ దా, భోజనమువేసి వండుకొ నేటప్పటికి జాముగా| తి 

అన్రతుంది. తక్కిన మూడుజాములా ని దపోవడం ఈమాయ కాకులు 

వాటిసామ్ముం తా వడిపొయినట్లు తెల్ల వారక ముందే కావు కావుకాన్సు 

మని వెద్దవెట్టున యేడుస్తూ ని దపోయేవాళ్ళని చేపుతాయి, ఈ 

సూర్యు డోకడు, వాడి పుట్టి మునిగిపోయినట్లు (పొద్దున్న వసాడు, 

వగటి కింత వెధవ వా థ్రైందుకు 1 "రెండుజూముల కాలము వాలదా, 

అన్నము వండుకొనితినడ౦ వ్యవహారము చేసికొనడము దీనికి రెండు 

జాముల కాలము చాలదా, 

అశి__.విజమే సీవు చెప్పినదంతా నిజమే, కాని సీవిందులో 

ఒక చిన్నపొర బాటు పడ్డాను, అదేమిటంకే వగటికి రెండుజాముల 

కాలము కావాలని సీవ్రు చెపుతూన్నావు, ఎందుకు రెండు జాముల 

"కాలము, వగ లెక్కా జాము రాతి 'యేడుజాములు వ్రకు వాలా 

బాగుంటుంది, వఏడుజాములై నా నిదపోకపో తే యేమితృ ప్తితీరుతుంది, 

ఉన్న దానిలోనే సర్దుకో వాలి గనుక ఈ మయేదుజాములు ఎలాగో ఒక 

లాగ నరిపోతాయని నే నంటూన్నాను. కొని సుఖముగా తనివిగా 

నిద్రపోవాలంటే యిది మాత్రము చాలుతుందా, ఒక్క గుజ్డుకొట్టి 

ఒక కల గచేటప్పటికి వడుజూములు ఏడుచిటిశలలో ఎగిరిపోతాయి 

ఇప్పుడు బొత్తిగా కాలము చాలక కంటిమిోద కునుశే లేదనినమ్ము, 

గూట. దీపాలు పెట్టకముంచే భోజనముచేసి నేను వడుకుంటాను, 

చాగా తెల్లవారిన తరువాత లేస్తాను. ఈలాగున 'చేసినవ్పటికి నిద 

తృప్పిగా పోవడంలేదు, ఇది బొత్తిగా అన్యాయముగా నున్నది, 

తెల్ల వా రేటవ్పటికి నాకళ్ళు లక్క .ముద్దర వేసి అంటించినట్లు గట్టిగా 

అంటుకొనిపోవును, ఎంతో వయత్నమునగాసి తెరవ లేను. నాకు 

సరియయిన ని చేయుం'టే రెట్టింపుమనివీ, నగుదును, 
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మహో___అవ్రునురా బాబూ నీవు చప్పినట్లు వగ భొక్కజామే 

వాలును, కాని మన ఆలోచన వినేవాజెవడు యానదుపాయం చేసే 

వాడెవడు. (దహ్మ'బేనుడు తెలియని మ:ండాకొడుకు 'తెలియనట్లూరు 

కోడు, ఒకరి నడుగడు. సర్వజ్ఞ త్య మెక్కు_వ. మనంటివాళ్ళను కాస్త 

"వెద్దను విన్నను పిలిచి యిందులో యీలాగు వెయ్య స్ట్రమున్నావని అడగడు. 

అడగితే వరువుతక్కు.న కాబోలు, వీడి వరువు తగలెయ్య, ముంజి 

కాయల్లూగ నాలుగు తలకాయ లున్నాయి, ఎందుకు తౌలివా కేటా: 

మట్టితలలు, నాలుగురోజులు సృష్టి మనచేతి కిచ్చి మనలను చెయ్య 

మంటే, ఓ దివ్యసుందరంగా పలావేసుందుము, అక్కడ దిక్క-డ బెట్టి 

ఇక్కడ దక్క-డ పెట్టి గగ్గ్లోలువేసి పారెయ్యమ్మటా. ' 

అతి _ నే (బ్రహ్మ దేవుడు చేసిన లోవము ఒకటి చెప్పినావు 

గజా యింకోటికూడా చెవ్వు, 

మహా___న దే వపుతూన్నాను విను, మనుష్యుల భోజనపు 

యేర్పాటులోగాడ (బ్రహ్మ దేవుడు వెద్దలోవము వేసినాడు, ఒక్క 

నోటు ఒక్కొ జీర్ణకోశము పెట్టినాడు. బాగా తినన లెనం టే ఒక్క-నో 

శేమిచాలుతుంది. ఒక్కజీర్ణ నోశము పెట్టడమువల్ల విశేషము తినణ 

నికి వీలు లేకపోతూంది. ఎక్కు_వతిం కే అజీర్ణము చేస్తూంది. ఉదియెంతో 

బాధగా నున్నది, (బహ్మ టేవుడు చేయవలసీన చేమిటం కే మనుష్యు 

నకు రెండుమాడునోట్లు సెట్టవలనినది, ఆనోళ్ళలో మున్షలు చేసి "పేల 

కొనుట శై దారు చేతు లియ్యవలసినది, ఇప్పుడు గర్భగోళములో 

ఒక్క_ జీర్ణ కోశము చెట్టినాడు. ఆలాగు గాకుండా కాళ్ళలోను చేతుల 

లోను పీపులోను మెడలోను తలలోను ముగములోను వేళ్ళలోను 

గోళ్ళలోను శరీరమంతటను జీర్ణ కోశ ములు వెట్టి వేయవలసి నది, ఎంత 

తిన్నవ్పటికి అరక పోనడనుంటూనుండగూడకు. అటువంటి యేర్చా 

టుంపే వాలా నదుపాయము, 
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మదే... ద్ర వేగాదు ఇంకను _్రహ్మ దేవునియొద్ద అనేకలోవము 

లున్నవి, చెవ్పదలచితిమా యినుకపాతరవలె బయలుజేఠును, 

అతి... నీకు ె లిసిన లోవములలో నొకటిచవ్య పవులారా 

వింటాను, 

మహా... వెనుక మనము చెప్పుకొన్న లోవనులకంటుఎక్కు_న 

లోవము లున్నవి, అవి నీవ నేనూ లోకమందరూ వవ్వుకొనక 

తవ్వనివి, 

అతి....త్యరగా చెవ్వూ, త్వరగా చెవ్వు, 

ముహో_..భూలోకములో భోగము నాళ్ళ జూతియొకటి (బ్రహ్మ 

చేవ్రడు నృష్టించినాడన్న మాట పీ వెదగుదువా * 

అటెి..నరి సరి బాగున్నది, 'యెరుగుదువాయసి యడుగస 

చున్నావా! ఈ వశ్న నాకెంతో యవమానముగానున్నది, భోగము 

వాళ్ళజాతియే కాదు మనవట్టణములో యెన్ని బోగముకొంపలున్నవో 

ఏయేఏథులలో ఆకొంవలున్నవో, దేని పేశేదో బేనితల్లి పేలేదో 'జేని 

అమ్మమ్మే రేదో, చేనిని యెనవళనరు యం తెంకకాల ముంచుకొ 

న్నారో చే దేనిదగ్గర యెం తెంత డబ్బున్నదో అన్ని సంగతులు నాకు 

బాగా తెలుసును, ఈఘాతం ౪ జలియక పోతే నా వెథవ(బతు "కం 

దుక? ఈనంగ జే తెలియకపోతే మావంటి వడిమంది శెద్దనునుస్య్యు 

లలో నేను తలయిత్తుకొని యేలాబతుకను ? 

మహో___నహ్వా వహ్వా, నావ వరువుకుత గ్గ చ్నహితుడవు దౌరి 

శ్రీ, ఈనూ( తపు 'పెద్దమనుష్యుడవని యన్నడూ యెొకుగను, 

బోగ మువాళ్ళజాలి యెకుపడును గనుక ఇప్పుతా విను, 

అతి... బోగమువాళ్ళ జాతిని నృష్టించుటలో భగవంతుడు 

మంచివాడు కాడంటావా యేమిటి ? ఆమాటమతం నే నొవ్వుకోను, 

అటువంటిమాటలు వినను. బోగముజాతి చేయుటలో భగవంతుడు 
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చాలా తెలివైనవనీ చేసినాడు, అందుకు వానికి మన మేక 

నమస్కా_రములు చేయనలసియున్నది, అంత వువయోగమైన జాతి 

లోకములో లేదు, 

మహో___వోరి వెరిపాడుగట్టా! ఆమాట నే నరుగ నాయీమిటి 

సీవు వేరేనాకు ఇెవ్చనలెనా! అంత "వెధవ (క్రింద గశ్రువు నన్ను, నా 

మాన్యాలు, మళ్ళా, తోటలూ, దొడ్ల్తూ*, యిళ్ళూ వాకిళ్ళూ, నమ 

_న్షమాకూడా బోగమువాళ్ళకోనం అమ్మేసిన ముండా కొడుకుని నేను 

బోగముజాతి మంచిది కాదంటానా! అది నృష్టించడములో భగ 

వంతుడు నుంచివనే చేసినాడు, అందులో లోళశేంలేదు, నేచెప్ప 

బోయే లోనవుదికాదు, 

అకి.__అది కాకపోతే శాంతముగావింటాను, శాంతముగా 

చస్పు, వాళ్ళనుతిడ తా వేమోఅనుకొని నామనస్సు చిరుమన్నది, 

మహా.___అటువంటి పొడువని నేనెవ్వుడును చేసేవాడనుకాను 

నంగతి చప్పుకాను విను, బోగము వాళ్ళకు తల్లి ముండలను సృష్టించు 

టలో (బ్రహ్మ దేవుజెంలెనా లోనంచేసినాడు, ఆముండలు. కొరివి 

దయ్యములవ లె గుమ్మములో గూర్పుండి డబ్బుతక్కు-_వై న విటులను 

చేధించి చంపుదురు, వీడి పుట్టి యేమి మునిగిపోయింది, అటువంటి 

సృష్టి సృజించకపో తే, వెద్దపులి కోర కా శ్షైనా దినవచ్చునుగాని 

ఆ తల్లి ముండలనే సూటిపోటుమాటలు చెవ్వుడుమాటలు ఎ త్తిపొడు 

పులు వడడం చాలకష్టము, అముండల మూలమున వడుచుబేోగము 

వాళ్ళు పొగ రక్కి పోతున్నారు, శేకపో తే బంగారుతీగలవ లె వాళ్ళు 

వైెవ్పినట్టు వస్తువ, “విటులపాలిటి యనుదూత వేశ్యమాతి” అన్నట్లి 

మాట అతురాలా నిజము, యెంతమందికై నా చానున్నదిగాని ఆ 

ముండల శన్న టికీ బావే కేదు, కాకపోయినా (బ్రహ్మ బేవుడి శింతో 

పతపాతం జేవతలంశు వాడి కభిమాన మెక్కువ, న్వర్శంలోకూజా 
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కంభ, ఊర్వసి, తిలోత్తమ మొద్నలెన వేశ్యలున్నారుక దా? "దేవతా 

"వేశ్య శాంతలకు తల్లులను నృష్టింపక మనుష్య వేశ్య కాంతలకు తల్లి 

తముండలను నృష్టింపువుని యీ (బ్రహ్మ చేవుడి శెవడు చెప్పినాడు, 

సృష్టి శక్తి నా చేతిలో నున్నడిగడాయని యిష్టము నచ్చినట్లు 
చేస్తాడా! కంటికి కనవడడుగాని కనబడితే వదికుంది వెద్దమనుష్యు 
కుతో జెట్టి యిీడివిస్తును, తిల్లిముండలు 'లేకపోబట్టి స్వర్ణములో వేశ్య 

"కాంతలు హోయిగా తినవచ్చు తిరుగవచ్చు వుండవచ్చు. భూలోక 

తములో వేశ్యలు తల్లి ముండల మూలమున కదల లేరు మెదల లేరు, 

అతి___సీవు చెప్పినమాటనాకు నసాశ్ళాని కంటింది. సీమా 

ఈలు వేదాతరములే, ఆతల్లి ముండలవల్ల యీ విటులు వజేబానలు 

యిన్నీ అన్నీ కావు, నీతోనే వేలే ఇెప్పే చేమిటి, కనుక యిదిగాక 
రరురియొక లోవం "నేను చెప్తాను నిను, కల్లు సారా మొదలైన పదార్థ 

యులకు వానన కల్పించి బ్రహ్మదేవుడు. లోకముల తో అన్ 

-కారము చేసినాడు ఈ వానన లేకపోతే గూనలో బోసినట్లు యెన్ని 

కుంచముల సారాయైనా కడుపులో పోసుకోకపోదునా, _ దీనికడుపు 

గాల యావాననంటూ యొక టి పుట్టబట్టి యిది పుచ్చుకొని యేవెద 

మనుష్యుల దగ్గరకూ "వెళ్ళడానికి వల్ల కాదు, నిపోూ మాతం వ్రుండి 

మంచిసీళ్ళన లె వాసన 'వేకుండా నుంశేనా? తాగి తాగి మరీతాగి 

యింకా తాగి వడతాగి, దొర్లి దొర్లి భూలోకంలో న్యర్ల సుఖము, 

వె కుంఠ సుఖము, శె_.లానసుఖము అనుభ వించనా ? మతిమాలిన 

ముండాకొడు ఆకాబపహ్ము దేవుడు గొవృలోవం వేసేడు, 

మహో__నిజమేరా బాబూ, వీడి లోపాలు. యొన్నని 

'వ్వుకోం చెవ్వుకుం కే కావలసినన్ని వున్నవి. (పొద్దుపోయినది, 

-ఐళుదాము, రా, (అని యిద్దరు స్మివ్మ-మించుచున్నారు.) 

thn 



లోఖిపిశాచము 

[అవూడు నాగభట్ల్టను (్రాహ్మ్నణుని భార్యయగు కానుమ్మయు 

కూతురున్ను పవేశించుచున్నారు] 

కావు (తనలో) వమాశకాది నాతల తిరుగుచున్నది, 

ఈపూట నేను వంట చెయ్యన'లెను, వడుకుం కేనేకాని నాకుతో చడం 

"లేదు. (వకాశముగా, అమ్మాయి, యిీాలారావే, ఈపూట 

మీ నాన్నకు అ త్తినరు. వెన్యుమ్మా. నాకేమో వొళ్ళంతా భార 

ముగా నున్నది, | 

అమ్మాయి... ఈమాట యిండాశకానే చప్ప లేకపోయినావు; 

చెందలకడ నుడిగట్టుకొందును. ఈవేళ కంచి సుదర్శనుడుగారు 

పోయిన పన్నండోరోజు, సాన్న క్క. డికి వెళ్ళినాడు, పొవము 

(పొద్దోయివస్తాడు, వ చ్చేటవ్పటికి నంట సిద్ధంగా వుండాలి, 

కాను... [పొద్దోయి రాసీ చెందలకడ రాస్ నేను చెయ్యలేను 

వంట, నీవుచేసుకుంశు చేసుకో లేకపో తే మాటలాడక వూరుకో, 

అమ్మాాయి---అంతవిసు గందు శేఅమ్మా, పోసీ నీవు చెయ్యక 

పోతే నేను చేస్తానులే, 

[అవ్వుడు దానమిచ్చిన గోవును 'మెడకువలుపుగట్టి తీసికొని 

నాగ భట్టు (వ వేశించుచున్నాడు.] 

నాగ-__ఓపీ, ఏమి చేస్తున్నావు, సుదర్శనుడు గారికొడుకు గో 

జానమిచ్చినాడు. రా, చూడు మహామంచిగో చే, దీనినం గ పాంభాలా 

మంచిది. పాతికరూపాయిలు వెట్టికొన్నాడు, పూటకు "రెండు "జేట్లు 

'ంది, మనము బాగా మేపుకున్నామంశే యింకొక్క_ శేరు తవ 

స్తుంది, ఆవువూ స్టే చాలాచిన్నది, 'మేకతక్కు.వతింటుంది. 



లోభిపవి శా చము నలక 

పోటూ తన్నూ లేవు, చిన్నపిల్ల వాడెళ్ళి సాలు పితుకున్నాయిస్తుంది. 

లా, లేచి కా న చిటువటు పావందీవికి, 
లాల ౬ (A) 

అమ్మాయి... అమ్మ బద్దకంగా వడుకుండినాన్నా., 

నాగ__(ఆన్రను వదలి) ఏమిటి వడుకుంచా, వమిచెపుమా 

(అని దగ్గబుకు పోన్రను,) 

కామ... (గు-జ్లెబ్ల' బేసి ెనిమిటిని చాచి వండు వటవట 

కొొరుకును,) 

నాగ... ఇ'బేమిటి వండ్లు కొరుకుతున్నాను. మాట్లాడ వేమి, 
కండ్లు చింతనివ్పుల్లా గున్నా యేమి ? ఏమైనా జబ్బుగా నున్నదా 

యేమిటి చవ, 

కామ... (అమాంతముగా లేచి కూర్చుండి తల విరియబోసి 

కొని ముందుకు వెనుకకు ఊగులాడును.) 
నాగ __ఐ'దేమిటే నీకు విచ్చె త్తిందా దయ్యముపట్టిన డా! 

'కామ.-__హుం. ఏమిటీ ఓసేయేమిటీ అంటావు. నేను నీపళ్ళా 

నాగ__ అయితే నీవెవరవు? 
కామ... ఎవరినో యెరుగన్రు తొందరవడకు తెలుస్తుంది లే,. 

అమ్మాయి నాన్నో యి నాకు భయమేస్తోంది. నేను వెంకట 

శాస్తు )లుగారియింటికి వరు7ాత్తుతాను (అని పోవును.) 

నాగ__సీవివరవో సీశేమికావాలో చెవ్వు, లేకపోతే 

ముంతవొగ "పెట్టించి మంత గాడిని పిలిపించి మారణహోమము 

వేయిస్తా, . 

కామ... కీరి దొంగ (ాహ్ముడా ! సీవటొ నన్ను మారణ 

హోమము చేయిం తేవాడవు. నేనెనరినో తెలుసునా? నాపేరు కంచి 

సుదర్శనుడు, 

నాగ,.టీరి నువాం! ఒక మూలింకా సాపిండమెనా తిన్నగా 

కాలేదు, అవ్సుడే దయ్య మైనావు సీకు గతులు లేన్టురా, - 
“ 



ర్బెక్మ వహననములు 

కామ.._నాకు గతులు లేవూ, సీకున్నాయిీా గతులు? సా 

తమాపా చూపిస్తాను, చూచుకో, నాకొడుకు కుజ్జముండాకొడుకు 
కడా యని వాడిని 'బెల్లించి నాడినవారాలకి ఖక్చెక్కు-న చేయించి 

నాసొమ్ముంతా పాడుచేయిస్తావా? వైగా పాతికరూపాయలు వెట్టి 
గోవును కొనిపించి ఆడానము సీను పుచ్చుగుంటావా ? ఈగోవు నీకు 

దక్క-నిస్తానా, సీవు సీ వెంజ్లామూ నీబిడ్లలూ యీపాలు తాగుతారా! 
నెత్తురు చుక్కలు వడనిసానుకాని పొదుగులోనుంచి పాలు వడసిస్తానా 

సీగొంతుక్కి_ అడ్డంవడ తానుకాని పాలొక్క-చుక్క_ దిగనిస్తానా, 

సుదర్శనుడు చచ్చివోయినాడుగ డా, కొంవలో కుక్కలా దూరి 

యిష్ట్రమువచ్చినట్లు తిండామనుకున్నా వా! వ్సీక్రి నులిమి వేస్తా. దుంన 

'తెంవివేస్తా. మచ్చ మావివేస్తా. రాత్రి రెండుజాముల వేళ కొంప 
తగలేస్తా, (గుండె బాదుకొని) అమ్మయ్యా! పొవికరూపాయలగో వే 

పాతికరూపోయల గోవే. పాతిక రూపాయలగో వే నాజన్నమె క్తి నే 

నెవ్వుడూ కొన లేదు, నాకు జబ్బుగానున్న పుడు _వెద్యుడు పాలనథ్యము 

చెపి లే నయితం ఆవును కొనక కూతుర_త్తవారింట్లోను కొడుక త్తపా 
రింట్లోను పాలు తెప్పించుకొని కాలకేనము చేశాను యెకుగవూ + 
దొంగ ముండాకొడకా ! డొక్కలో నిదపో తాను జాగా, నా 

కొడుక్కి నెలకు అర్ధరూపాయి వడ్డీ పోగాడతావా, నీదానంమండా, 

సీమం_తాలమాద నివ్వులొయ్యా, మంబాన్ర మంచావు, అంటూ 

కులుకుతూవఇ్చూ వా, నీకులుకు కనవరుస్తానుండు, 

నాగ__అల్లాగనకు నీకు గతులుండవు. చానితోకట్టుకుంకే 

సికు గతుంది, 

కావము.__నాకు గ తులొద్దురోయి. నాపొతికరూపాయలు నాకు 

'కావాలిరోయి. ఆగోవుతోక నేను వట్టుకోలేదు, ఇకముందు పట్టు 

కోను, చేను వైతరణినడిలో యీది వెడతాను కాని యీగోవుతోక 
పట్టుకోను, 



లోభివి శా చము ర్జర్ 

నాగ_._.అయి తే యేమంటాన్రు ? ఈగోవును మోఅభ్చాయికి 

యిచ్చి వేతునా? 

కామ ... గోవు మాఅబ్బాయికెందుకు వాడికిస్పే నాపాతికరూ 

పొయలు వెళ్తైులో వడతాయా? నాఅర్థరూపాయవడ్డీ వస్తుంచా? 

నాగ ___అయితే యేమి చెయ్యమంటావునురి, 

కామ... చెపుతావిను, దీనికి ఖరీదు పాతికరూ పాయలు, కొన్న 

ల రోజుముదలుకోొని అయిన వడ్డీ కొన్నవ్పటినుం'చీ పెట్టిన మేతఖరీదు, 

ఆమేతఖరీదు.కె న వడ్డీ, దూడక న్నెఖరీదు వలుపుఖరీదు జాన్నికెనవడ్డి 

నాకొడుక్కి_ సీవిచ్చి యాయాన్చును సీదగ్గ శే వుంచుకో, లేచా నీవంక 

నాశనము చేశాననినమ్ము, 

నాగ_.__వీదానంవమండా యొరక్కపోయి పుచ్చుకొన్నాను 

(ప్రైణంమోది కొచ్చింది సొకు, అలాగేయిస్తాను కాని పీకొడుకు 

న్రచ్చుకోడేమో? 

So కాను._పుచ్చుకోక పో తే వాడిదుంవ 'తేం వెయ్యనూ, తప్ప 

కుండా పుచ్చుకుంటాడు, ఇయ్యి, సవ్ర రూపాయలు చేతో వట్టుకో 

గానే నే వదిలిపోతాను. 

నాగ__-(వెన్చైతీసి మువ్పదిరూపాయలు చేతితోవట్టుకొని) ఇది 

గో వట్టుకువెడుతున్నాను, వదిలి పెస్టు. 

కామము 3 —(దయ్యమువదలిబోగా లేచి) అమ బయ్యా, నేనింత 

"స్రేళ్రూ స్మిదపోయినాను కాబోలు అండిమోకు (పొద్దుపోయినది మడి 

గట్టుకోండి, 

నాగ_--నరి సీ విప్పుడే స్నానము వెయ్యి, నేనింతలోశే వని 

మోద వెళ్ళివస్తాను, 

(అని నిమ్ము ఎమింతురు.) . 

నాం ఖీ మా ణు 



ప్రళ్నలు 

1, ఒకానొక మనుష్యుడు కలడు, ఆయనగారి నోటనువుగింజ 

నానదు, ఎంత రహన్యమైననంగతి విన్నను వెంటనే యొవరి చెవిలో 

నైనను ఉఊోదితీరవ లెను, 'లేకపోయినచో ఆయనకడు పుబ్బునట, ఈ 

పరీతజాడ్యమునకు 'యేదైన మంచియవువధమున్న వత్షమున ఆయన 
(oan 

కదియిప్పించవ లెనని యున్నది, అడి యునానిమందు గాని, యింగ్లీ షం 

మందుగాని, తెలుగుమందుగాని, (గామెస్టులందరు చందా చేసికొని 

ముంతఖరీచె ననునశే కొని ఆయన కిప్పించవలచుకొన్నారు. కాబటి 
యా లు 

(వ్రవంచమందలి ఘన వైద్యులందరు, యిదినర కెజాడ్యమున శేడైన 

మందున్న వతమున దానిపేరు చెన్సన లసినదనికోరుచు న్నాను, ఇదివర 

శేమందు లేకపోయినవతు.మున కొత్తగ పకృతి ళా న్రానహాయముతో 

న్నేదెనకని వెట్టి ఆ(గ్రామస్థులకు మహోవకారము చేయవ లెనని కోరు 

చున్నాము, 

జె, ఇరువది నసం[ముల వయస్సుగల పిల్ల హాడున్నాడు, అతని 

కజీర్ణరోగము వట్టినది. పావమత నెంతో జాగత గాను, వథ్యముగాను న్ న్ వీ 
ఉంటాడు. అయినప్పటికి పాడు వ్యాధి వట్టుకొని అతనిని వాధించు 

చున్నది, ఉదయమున లేచి యతడు 'కాఫీకొట్టుకు వెళ్ళి ఒకడజనుయిడై 

నలను చులకన గాలాగ, పావలాజవమా నిమ్మకాయ (సమాణము 

గల మా తలుచేసి, సం చెంబుడు వెచ్చని కాఫీయ నుపానముతో దిగ 

(మింగి, అంతలో మైత్యించకుండా ఒక అరడజను నెనరట్లు చవ్చళించి 

యింటికి వెళ్ళేటన్సుడు జారిలో 4 చుట్టలు కాట్సి వమదూడుకారాకిలీలు 
య | గ 

' నమిలి మెల గాయిలు 'చేరునవ్చటికి 9 గంటలగును, అస్సటికి వంట 
య (ag) 

తయా 'రైెయుండుట వరాడగ నే సీర్పమువచ్చి చవ్వుననాలుగు చెంబులు 



సళ్ళు పోసికొని యా, పోసికొనక యో, వట్టుపంచ చుట్టబెట్టుకొని 
వి_స్తరిముందు కూర్చుండి వన్సు, రెండు కూరలు, ెండుప చ్చళ్ళు, 

పులుసు కవు ని వెళుగు విట్రి త్రో నుష్టుకృత్తు గాభోజనము నేసి, కీచుట్టలు 

కాల్స్ తరువాత తొంబూబము వేసికొని కొం చెము సేపు వక్క మింద 

'దొన్లేటన్సటికి లెండుగంటలై పోతుంది, లేవడంతోనే ఫలహారం 

తయారై యుండును గనుక దానిని, తోసి చేయజాణక' ఒకత వ్యెడు "వేపు 

జటుకులు త వడు శారపుబూంది తిసి మరల శేఠుగి న్నెతో గిన్నెడు 

తేయాకసీళ్ళు తాగితిరిగి చుట్లలుశాల్సి, కారాకిల్లీలు నమలి చీట్లపేక 
| 6 gn cn య 

దగర కూర్చుండి [కౌ త్త గావచ్చిన అణా కాసులు జేను లువెటి కొంత సే 
౧ యాం న నక. ee 

పొడునప్పటికి నీర్పడెట్లగా నన్ముగిన్నెడు మజిన తేట (తాగి, నాలుగు 
కు ఆవి జె 

జ 
బొంతరిటివండ్లు తిని కొం చెముసేపు కబు ర్లాడునవ్చటికి రాతి వంట 

యగును, మరల యీభేజన పుభాధ తప్పించుకొన లేక, క కడుపు 'మొరో 

వద్దని యేశూ+స్తూం సే, ఆఅతేథు టలనంతిముగ ముగ ్హమౌోటవ క వవ్వు 

పులుసు, కందవచ్చడి, అవ్చడములు, వడియములతో తలఛినచాసి 

కంటు మెక్కు_న తిని, ఫోజనమైర తరువాత ని దించుటకు వండుకొని 

లెల్ల వాట్లు నిద్రపట్టక కొంత సేపు పుకలవరించుచు, కొంత సేపుమిడి గుడ్డతో 

కం ఎకు తెరచి చూచుచు ము త్రయుమోద రాత్రి యంతయు ఆవ 

యూ 
షే సములుబడుచు నె్హాటో గడపివేసి కాకులు కావుకావుమునునవ్చటి 

క కాఫీ యనుచు తేచి చురల సూర్యోదయము చూడగలుగును 

ఈతడు ముద్ద నోట్లో 3 వేయగ నే అది టపా వెలి గోబేంయయు ఊఉ _త్హృరనుశ్షు 

కడుపులోనిక్ జారు నేకాని అతడు వండ్రతా ' నములుపద్ధరి యెన్నడు 

లేదు, పొవమాయనకు సుభ్య మధ్య కడుపుబ్బరము "మొదలగు 

అజీర్ణలమేణములు కనవయు చుండునట, ఈయనకు శాఫీ యనుపాన 

ములో కొని మజ్జిగ తేటయనుపొనముత్ో గాని మందిచ్చిన వరమనంతో 
న్ - ra) జ! బ్య జీ లలి 

వసు, నళ్వనారాయణ (ససాదముతో కాసి, బాదంహల్యాతో కాని 



స్ట్్లిరి వహస నములు 

నూటు వెట్టి యిచ్చిన యెడల మందుపు చ్చుకొనుట కాయన “శీయాటం 

కను బేదు, అతడు అరభఖులుగాని, కపాయములుగాసి, వాముగనము 

మొదలగు రసములుకాని యెప్పుడు మింగడు, మందు తియ్యగా లేనివత 

మున వై ద్యుని మొగముమోద "వేసి కొట్టును. ఈయన నిత్యము చేయు 

చున్న నథ్యము తవ్చీంచకుండ యొనరైైన మూడుపూటలలో రోగము 

కుది శే మందియ్యగలరా ? ఇవ్వగ లిగినవతీ మున తతుణం తిండిపోతు. 

తిదవతయ్య గారికి, యిశ్హైనల పీధి, కాఫీపురము అని (నాయన లెను, 

కీ, ఒకనికి (గ హావాధ కలిగినది, తక్కిన (గ హములవంటిది 

కాదు ఈగ హాము నేరుగహము. ఈ్టగహము పూనినవ్వు డాయనకు 

వళ్ళు తెలియదు. ఈగ హ బాధ బి వాదింవగల మంత వేత్త లెవ'రైనా 

యున్నవతుమున వారికి గొవృబహుమాన మాయబడును. అట్టివారు 

కోోవాల గుండయ్యగారికి (వాయవ లెను, 

నాలా గర 

దళము గ హాము 

(ఇందుడు నారదుడు (పవేశించుచున్నారు, ] 

ఇ్రం(దు_నారదమునీంచా ! మీారివ్వ _డేతోకమునుండి 

దయచేయుచున్నారు | 

నార___నే నివ్వుడు భూలోకమునుండి వచ్చుచున్నాను, 

ఇందు..అక్క-డ విశేషము లేమి? వింతలు మో'చెవిని బడక 

వోవు, 

నార__అనంత మై విశాలమైన భూమియుండ గా వింతలు పుట్ట 

కుండునా? ఎవ్చటికవ్వుదేదో వింత బయలు బేజుచు నే యుండును, 
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బం దు_అట్టి వింత లేవో విన వేడుకవడుచున్నాను. 

నార..._అక్షైన చెన్పెద వినుండు, భూలోకములో జనులు 

(కొతృ్గహము నొకదానిని కని పెట్టినారు 

ఇందు-__ఏ మేమి ! ఇదివరకున్న నవ్మగహములు గాక 

కొత్త (గ్రహము బయలు చే కిన దా? 

నార. ఆహా బయలు బేజటీనది. ఈ (గహము ఇదివరకున్న 

నవగ హములకంశు విలకుణ మైనది, 

ఇందు -.ఆ |గహముయొక్క- లతుణము లేనో సెల వియ్య 

వలయును, వినుటకు నాకెంతో ఆ(తముగ నున్నది, 

నార__ చెన్సుటకు గూడ నాశెంతో యాతముగ నున్నది. 
ఇంతవమ్మాత మడిగిన వారు లేరని నేను విచారించు చున్నాను, 

సూర్యుడు, చందుడు, బృపహాన్చతి, అంగారకుడు, బుధుడు మొద 

లగు [గ్రహము లాకాశమున సంచరించు చుండును, కొత్తగా కని 

వెట్టిన యీాదశమ్మగహము భూమిమిోదనే నం చరించుచుండును. 

ఇందు - [గహములు రాసులలో నంచరించునుగడా! రాసు 

లన్నియు నాకాశముమిోదనే యున్న విగ దా! భూమిమోాద తిడుగునట్టి 

(గ్రహము అకొాశముమోది రానులలో నెట్లు నం చరించగలదు ? 

నార=లరాసు లన్నియు గాకపోయిన మానె కొన్ని రాసు 

లైన భూమిమోద గలవు, ఈగహా మన్ని రాసులలోను దిథుగదు, 

కొన్ని రాసులయందు మాత్రమె నంచరించును, 

ఇందుఎఆరాసు టీవి ? 

నార----ఈ్టగహము మొదట క న్యా రాశిలో నుండును, తరు 

వాత నిరంతరము మిధున రాశిలోను కుంభ రాళిలోను దృష్టి గలిగి 

యుండును, 

ఇం దు-__9ది (కూర గహమా? శాంత|గహమా ? 



నార... లది యెల్లపుకు వక గహాము, ఎల్ల పుడు [క్రూర 

(గ్రహము, 

ఇవ్మదు.. ఈ (గహ మెవరికి కీడు గలుగ జేయును? ఎవరికి 
"మేలు కలుగ జేయును? " 

నార... ఈ; (గ్రహము జన స్థానమున! కు మేలు కలగ జేయుచు 

ఆడపిల్లలు ల లిద్నగ్రులప నదా "కీడు చేయుచుండును, 

ఇందు ... వారి శేవిధ మైన కీడు వేయు చుండును ? 

నార__వారి యిండ్లు భూములు నమ్మిం చును, యావజ్జీనము 

మనస్సునకు బంగ కలిగించును, 

ఇగ దు ఈగ హమునరు శాంతి యెట్లు 1 

నార కడఫీల్హ లు గలవారు సిరంతరము హిరణ్య దానము 

చేయుచున్న వత్మిన. ఈ (గ హముయొక్క.. కూర త్వము కొంత 

శపుంచును, అవ్పటికి సాశ్యతముగ శమింవదు, తా త్కాలికముగ 

థమించును, 

అం దు----ఈ (గ హమునకును శని గ హముసకును చేద మేమి! 

నార. ఈ[గహముకం యు నని సి ్గ హ'మేచాలమం చిది, ఎందుచేత 

ననగా శనిగాడు యేడు సంవత్సరములు మాత మే మనుష్యు నాశ 

యించి ాధ పెట్టును. ఏలినాటి శనిగూడ దీనివలె (శూరముగా నుం 

డదు, ఈ|గ హము ఆశ ముంచిన వారిని యానజ్జిపము భాధ పెట్టును, 

బ్రంకొక విశేషము: గూడ కలదు, మందవల్లి వెళ్ళి నూనెతో అభిప. 

కమువేసినవతమున శనిగాడు శాంతిం చును. సనశాఖి పేకము చేసిన 

గాసి యాగహము శాంతింవదు, శనిగాడు తిలదానముతో ఫాం 

తించును, ఈగ హముసకు అన్న దానమున స దాసము భూదానము 

హిరణ్య డా దానము మొదలయిన నెన్ని చేసినను శ్షాంతింవదు, వెయ్యేల 

ఇత పొడ్నుగహము శ లేదు. ఊఈగహమునలన బాఫపడనిపారు లేరు, 

త ఇందు--అగహము మే శ రేదో చెప్పి న న్ను నంతోవ సెట్టు, 



దళము (గ కాము క 

నార_.ఇ్ణది జామాళ్ళ గ హము, అనగా అల్లుడు (గ్రహము, 

ఇందు __(నవ్వి) ఇదటయ్యా! నీవు చెప్పిన (గహము సరే! 

యివ్వుడు తెలిసినది. కుంభ రాశి అనగా అన్న పురాళి, మిధునరాశి 

అనగా దంవతులరాశి, మిక్కిలి చమత్కారముగ వెప్చీనావే, వర 

'మేశ్వ రానుగహము చేత సివదియవ[గ హచనాధ మన స్వర్గలోక ము 

నకు లేదు నయమే, ఇంత కూర ్గపహా మైనవవమున పావము 

భూలోకజను లేవిధముగ వాధవడుచున్నారోగ డా! 

సార బావోగీధో నేనరుననుస్వామా। చదువుకొన్న వాడని 

"లేదు. చదుశ్రకోని వాడని లేదు ఆ స్పికలవాడని లేదు, లేనివాడని లేదు, 

గుడ్డిగన్వ చెయ్యని వాడు గడ్డివరక చే యని పొడు గూడ అబ్లుడుకావ లె 

నం వేలకొలది కట్నములు కానుకలు తెమ్మని ఆడువిల్ల లతం| డి 

నంసారము దిబ్బచేయును, ఈకట్నముల యాశి లోవడి. పిల్ల యొక్క. 

వంశము చూచుట లేదు. వఠువులేదు, |వతిష్ట్య లేదు, మరియాద లేదు, 

లో కావ వాదఖీతి లేదు ఆకవిల్లలగన్న తండియనగా నె వాడొక బానిస 

వాడని _అల్లుసీయొక్క-యు, అల్లుని బంధున్చ్రలయొక్క_యు అభి 

(సాయము, ఈదుర వస్థకు పొరము లేక యున్నది, 

ఇందు... ఈదశమ్మగ హముసకు దగిన శాంతి యెట్లు చేయ 

వలెనో నేను బృహస్పతితోడ నాలోచిం చెదను, రండి వెళ్ళుదము, 

(అని యిద్దజు నిమ్క- )ముంతురు) 

ee Tn 

న 
కటుకుల గంగయం లి 

ఒక 'ేశమున తెలిపిమూలీన రాజు వవిపాలించు చుం జెను, అతని 

రాజ థానిలభో గంగయ్య యను (నాహ్ముణుడుం డెను, అబావ్మూణుడు | 
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తన శేవృ_ల్తియు లేకపోవుట జేసి తన జీవనోపాయమునశై రాజుగారి 

నా్యాశయిం చెను, రాజు వానివై దయ దలంచి ఇట్లని యానతి చ్చెను, 

“బాహ్మ్టణుడా! ఈయూారిలో చనిపోయిడు (బాహ్నణ, త త్రీయ 

వైశ్య, ళ్యూదుల, శవములనుమోసుకొనిపోవుటక్షై 'వదుళ్ళతో సీ 

కటుకులుకట్టి యిచ్చు చుండుము, ఎవరియింటనై నను మరణము సంభ 

వించిన వత్మున గృహయజమానులు సీ కానంగటి తెలియ జేయు 

దురు, స్వ "నంటనే యొక కటుకు కట్టి వారియింటికి వంపించవ అను, 

ఇ్షందుకుసికు రెండుపుట్ల భూమి మాన్య మిచ్చెదము, దానికి కటుకుల 

మాన్యమని చేరు” అని రాజుగారు సెలవియ్యగా నె (బాహ్మణుడు 

మిక్కి లి నంతోపి.ంచి మాన్యము స్వాధీనము చేసుకొని [గ్రామములో 

చనిపోయిన పారందరికి కటుకులుక ట్టి యిచ్చుచుండిను, ఇట్లుండగా 

గంగయ్యకు బంధువులను చూచుటకై (గామాంతరము వెళ్ళవలసిన 

వని సంభవిం చెను, వెళ్ళినతరువాత వెంటనే వచ్చుటకు ఏలు లే 

పోయెను, పదిదినములాలన్యమయ్యును. ఆదినములలో (గామస్థులలో 

నొకడు మృతినాం చెను, ఆయింటి యజమానుడు గంగయ్య గామాం 

తరము వెళ్ళినమాట యెరుగక కటుకు కట్టుకొనిరమ్మునివర మానము 

చెను. భర్య (గైమాంతరము నెళ్ళేనని భార్య మరల వర్శ్కమాన 

మంపెను, అమాటవిని మృతినొందిన వారి కుమారుడు గంగయ్య 

యింటికి వెళ్ళి భార్యను బిలిచి యూమెతోక లహమాడి భత్వనునిందిం 

చెను, అంతతో తృ ప్రిపొందక యతడు గంగయ్య నరిగావని చేయట 

"వేదసి రాజుగారితో ఫిర్యాదు చే నెను, గంగయ్య (గామాంతరము 

నుండి వచ్చినతరువాత జరిగిన వృత్తాంత మంతయు భార్య అతనితో 

ఇ్పెను, ఆనంగతివిని యూతజెంతో భయవడుచుండగా రాజుగారు 

వానిని తన యెదుటకు రమ్మని యాజ్ఞాపిం చిరి, అతడు భయముచే గడ 

గడ వణకుచు రాజుగారి సన్ని ధికరిగి యొక సృంభమునుజేరబడి నిలు 



కేటుకొల గంగయ్య స్ట్ 

చుండెను. రాజు వానినిజూచి కోపముతో మండిపడి యిట్లనియె ః 

“నోమరిపోతా? (గామములో వారికి కావలసిన చ్చినపుడు వనిచేయక . 

సీ యిష్టమువచ్చినవ్వూడు పొరుగూళ్ళు పోయెదివా! కటుకులు గట్టు 

టకు సీతాత యెవడై నా వున్నాడా! కమ్మగా మాన్య మనుభవించు 

టకు నీవును కటుకులుగట్టుటకు మరియొక రునా! సీకింతపొగ రక్కి. న దా 

మంచిది సిపొగ రణగించెవనులే సీ మాన్య ము వీసి జీనెదను.”” 

ఆ వలుకులు వినగా నే గంగయ్య మరింత భయవడి రాజుగారి పొద 

ములవద్ద కూలబడి "రండు కాళ్ళు బట్టుకొని యిట్లు వేడుకొ నెను... 

“వలినవారు రథత్సీంచవ లెను. మిరు రజీంచకపోతే నాకు 

దిక్కెవరు? మోదయవల్ల నేనూ నాబిడ్డలు యింతేన్న ముదిని (బ్రతుకు 

చున్నాము, వలినవారు మాన్యము తీసుకుంటే. నేనూ నాబిడ్డలు 

గంగ పాలై పోవలసిన దే, ఇకముందు నేనిట్టితవ్వు చేయను, ఇకమీదట 

నా *స్హ్యయటువంటిలోవము వచ్చినవతేమున నామాన్యము లాగు 

కొని వలిన వారు నన్నువ్వుపాతర వేయించండి, ఇప్పటికి నన్నుకుమిం 

చండి నావనిలో నిక నెన్నడు లోటులేకుండ _ చేసికొందును,” అని 

వలికి మరియు బహువిధముల (పార్థించుట చేత రాజుగారి కాయన 

యందు మరల యన్నుగహము కలిగెను, గంగయ్య (బతుకుజీవుడా 

యని యింటికి వెళ్ళి తాను గామాంక రము వనిమోద వెళ్ళినను తనవల్ల 

(గ్రామస్థుల కిబ్బంది 'లేకుండుటక్షై యెన్నో యుపాయము లాలో 

చిం ఇను, చిట్టచివర కతనికొక గొవ్చయుపాయము తోచెను, ఆ 

యుపాయము[వకార మతడు వెయ్యి 'వెదుళ్ళుకొని నాలుగువందల 

కటుకు లొకసారియీ క శ్షైను, అందులో కొన్ని పొడుగుపాటివి కొన్ని 

పొట్టివి, కొన్ని వెడల్పుఏ, కొన్ని సన్న పువి, కొన్ని విద్దవి, కొన్ని 

చిన్నవి. కొన్ని లావు వెదుళ్ళతో గట్టికవి, కొన్ని సన్నవు వెదుళ్ళతో 

గట్టినవి, ఇట్లు వది హేనురోజులు రాతి వగలు కస్టడీ తాను 
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చెండ్లాము బిడ్లలుక లిసి నాలుగువందల కటునలుక ట్రి వాటినన్నిటిని 

బండ్లమిగాద "వేయించుకొని యింటింటికి వెళ్ళి బండ్లాపు జేసి యొక "పెద్ద 

కటుకు మొక చిన్నకబుకుతీసి వారి యరుగుమోద బెట్టించి 

యింటివాకితో ఇట్లని చెవ్ప మొదలు సెన్లైరు... “అయ్యా, నాకవ్వు 

డవూడు (గామాంతరము వెళ్ళవలసిన వనియుండును. అవ్వుడు మో 

యింటిలో నెవ'రై న చనిపోవచ్చును, పోయినవ్వుడు కటుకులు లేక మిం 

రిబ్బంది నడవచ్చును. అందుచేత నా మాన్యము పోవచ్చును, 
గంగయ్య మూలమున మేమిబ్బండివడినామని మోరనుకోకుండ ముం చే 
కటుసలుకట్టి తీసుకొని వ సిని, ఒక వెద్దకటుకు యొకచిన్నకటుకు 
మీాయింట్లో నుంచుకొండి, కెద్ద వాడు పోయినపుడు చెద్దదువ యో 

గించుకోవచ్చును, చిన్నవాడు పోయినపుడు చిన్నదువ యోగించుకో 

వచ్చును.” ఆమాటలునిని ఇంటియజమానులు స్త్రీలు" “ఫీ, ఛీ, 
దుర్శార్దుడా, పాపాత్నుడా, ఎంతమాటన్నా వు, సీకి చేదు పాయ్యే కాల 

మురా యని దూషమీంవ మొదలు పెట్టం, కొందరు గట్టిగా తిట్టిరి, 

కొందరు చంప కాయలు కొట్ల, కొందరు ఏీసెగుద్దులు రచి భూవరి, 

కొందరు క రలుపుచ్చుకొనిమోదికివచ్చిరి, గంగ య్య భభ యవడిక టుకుల 

బండి వదలి వెట్టి పిక్క_బల మే శరణ్యమని లేడిలాగునరు7 త్తిపోయెను 

అవ్చటికివృటికి తిరిగి యిల్లు జేర లేను, 'వారిల్లు (గామము చిన్నబోయి 

నదిగనుక యీచదువరులలో నెవరికై న గనిపించినవవ మున వాసి 

నింటికి వంపించి పుణ్యము గట్టుకొందురుగాక ! 

rt 



కలిగీత 

-ఈ లోకములో ధర్మోవ దేశములు చేయునట్టి (గ్రంథము 

భగవద్లీతయొక్క_ కేయని మనవారు తలచుచున్నారు. భగవద్దీత 

కంచ నెక్కువగ మహాధర్భములను బోధథించునట్లి మహో గంథము 

మరియొక టికలదు దానిజీరు కలిగీత, ఇది మజ తుడైన కలిపురు 

షుడు తన వియుశిష్యు డై న అపహూంకారున కవ చేశించిన వేడాంత 

శాస్త్రము. ఈణా న్త్రమే (పస్తుతము లోకమునందన్ని ఖండములలో 

నెల ే శములలోనెల జాతులలో ఇవాలవ్యాపించియున్నది. ఈశా నే 
య గ Ey 

యిందు (దికటింవబడును, దీనిపూర్వవృ అత్తా. త మోలాగుననున్నది, 

కాలపురుషుడను నొక రాజునకు జ్ఞాన డేవి మాయా చేని యను 
కలరు, నచేవికి విచేకుడదు నతుండ ను కం నుడ నిద్దరు భార్యలుకలరు జ్ఞాన దేవికి ఏ వేకుడు నత్యుడు ధర్ముడు కృపుడు 

శొచుడు అనునై దుగురు కుమారులుగలిగిరి, మాయాేవికి అవి 

" చేకుడు (కూరుడు దంభుడు లోభుడు అహాంకారుడు కాముడు 

(రోధుడు మాహుడు మదుడు మత్పరుడు "మొదలగు నూగు 

గురు కొమురులు గలిగి, లోక వరిపాలన - విషయములో పీరికిరున్రర : 

కును వివాదములు పుశైను, అవివేకుడు అహాంకొరుడు మొదలగు 

మాయాదేవి పుతులు బహువిధకవటోపాయములచేత సనతితిల్లి 

బిడ్డలను వట్టణములనుండి వ ఖ్లైలనుండి పారదోలి మహాగణ్యములలో 

మునివ'ల్లెలయందు మాతే ముండునట్లు చేసిరి, వివేకుడు మొడలగు' 

జ్ఞాన దేవి పుత్రులు, అవ్వుదవుడు వాటువాటున నరణ్యములనుండి 

వట్టణములకు వళ్లెలకు వచ్చి యెక్కడో మూలమూూలలనున్న యొకా 

నొక నత్స్పురుసుని యింటబన వేసి, బహుర హన్యముగ "జేశము వెంట 

తిరుగుచుందురు.. జనులలోన నేకులకు వివేకుడు  మొదలగువారిైై 

నిష్టమున్నదిగాని బలవంతులు వర్మాకభునంతులు నైన అహం 
చా. ~ 



586 వహననములు 

“కారుడు రోధుడు మొదలగు వారికి జడిసి బహిరంగముగ వివేశాదు 

లతో మాట్లాడరు, అవివేకడు అహాంకారుడు మొదలగువారికి 

ముదటినుండియు కలిపురుషుడు దైవము, ఆతని నహాయముచేతనే 

వీరందరు జయింవగలముని నమ్ముకొనియుండిరి, _కలిపురుషుడును 

వారినందరిని తనప్పుతులన లె భావించి వారికి సకలవిధముల సహో 

యము జేయుచు వారిగాజ్యనంపాదనము తనరాజ్యనం పాదనముగ 

వారివై భవము తనవై భముగ నెంచి సంతోషించుచుండును, ఇట్లుం 

గా వివేపడు మొదలగువారు దేశములో వాటువాటున దిరుగ లేక 

ఆరణ్యములోనుండి చజాధవడ లేక చేశములలోనున్న (పజలందరు 

అవివేకుడు మొదలగువారి చేతబడి పాడై పోనుచున్నారని జాలినొంది 

బహీరంగముగ వెలువలకువచ్చి అవివేకుడు మొదలగువారితో 

యుద్ధము చేయనిశ్చయించుకొనిరి, 

ఈయుద్ధము పుణ్య మేత్రమైన (మనస్సు) అనుమ్నేతమునజరి 

చేను, శాలపుటేషునకు మాయా దేవిస్తుతులయంచే అభిమాన మతిళ 

యముగ నుండుట చే వారౌలుపునే కోరుచు ఆయుద్ద మేేప కారముగ 

జరిగినదో వినవలయునని తిన సేవకుడైన మారుతుడనువానిని పిలి 

వించి అడిగెను, మారుతునకు జ్ఞాన దేవతా (వభానమువల్ల యుద్ధ 

ములో జరిగిన నంగ తు లెల్ల కండ్ల కుగ ట్టినట్లు కనబడు చున చను, 

అందుచేత నతేడు జరిగినదంత యు రాజపురుషునకు . పూస గుచ్చినట్లు 

తూవా తవ్చకుండ సమస్తమును వివరిం చెను, ఆనందర్భములో కలి 

పఫుడుషుడు, అహొంకారున కువ చేశించిన గీతాశా న్ర్రామును కాల 

పురుషూనకు నీకిందివిధముగ నువ బేశిం చెను :__ 

కాలపురుషోవావా - కాలపురుషుడ డుగు చున్నాడు, 

““ఓ యిమాకుతు డాధ ర మేత మైనమనసును శే త్రమునందు 

,నౌ ప్రథమ భార్యాపుతుడగు వివేకుడు మొదలగువారును "రెండవ భార్య 



కలిగీత ఫ్ 

బిడ్డలెన యవివేకుడు. అహుకారుడు మొదలగువారును, యెట్లు 

యుద్ధము చేసినో తెలియ చేయుము, 

మారుతోవావా-మారుతుడు వలుకుచున్నా డు, 

“దేవా చి త్తగింపుము అట్లు వివేగుడు మొదలగు సీ మొదటి 

భార్య బిడ్డలు తమకు ధర్ముడను వానిని సేనాధివతిగ చేసికొనియుద్ధము 

నకు వెళ్ళిరి, అంతకుముం చే యవివేకుడు మొదలగువారు తనుకు 

అహాంశకారుని నేనాధివతిగ వేసికొని యుద్ధ సన్న ద్గులెవచ్చిరి. అహాం 

కారునకు కలిపురుషుడు సొర థి'యె యద్ధరరగమునస వ చ్చెను. అతడు 

రథమును తోలుటే ఒవ్వుకొ నెనుగాని యుద్ధము చేయుటకు ఒప్పు 
కొనలేదు. ఆతడు తవమవతీమున నుళ్నంతమా త్రము చే: శనే జయము 

గలుగునని యహంకారుడు మొవఎగువాజ కలిపుకుషునియొక్క 

ఇచ్యాాప కార మే నడచిరి. ఉభయసేనలు యుద్ధరంగమున జేరిన 

తరవాత మవహాపీరులందరు శంఖధ్వనులు చేసిరి, అంతట అహం 

కారుడు కలిపురుషుని జూచి ““'మహాత్నా! నారథము ఉభయసేనల 

మధ్యను నిలుపుము, నేనెవరితో యుద్ధము వేయనలయునో యట్టి 

సైనికుల నందర నొక్క-సారి భూడవలయు”నని బలికెను. అవ్వడు 

కలిపురుషుడు నశేయని రథము నుభయసేనల ముధ్యమునను నిలి 

చెను. నిలువగానే యహాంకారుడు తన శత్రువై న్యమువంక నొక్కు 

మారు పారజూచి వివేకుకు మొదలగువాగిని కనుగొని చేకితోనున్న 

విల్లునమ్ములు [కిందపార్శవెచి రథముమోద చతికిలబడి విపాదముతో 
కలిపురుషునకిట్లనియె, ోభగబవానుడా కలిపురుషుడా! నీవు సర్వ 

వ్యాపివి, నర్వజ్ఞుండవు సర్వళ క్తుడవు. నీకు తెలియని రహస్యములు 

"లేవు, అయినను నామనోనిశ్చయము సక చెప్పెద .వినుళు వివేకుడు 

మొదలగువారును మేమును ఒక తం డిబిడ్లలము అన్నదమ్ముల వథి 

యించుట యు కృముకాదు, నురియును వారందరు మిక్కిలి మంఛి 



వి వహననము లు 

వారు: అట్టి మంచివారిని సంహరించి యీాలోకవముంతయు న్మాకమించి 

వపుభోగముల ననుభపించుటకంెట మేమే యరణ్యములలోనికి 

బోవుట యుత్తమమని తోచుచున్నది: మంచివారిని నాశనము 

చేయుట పొవము, వారిదివర శే మేము 'వెట్టిన చాధలవల్ల  చీక్కి- 

శల్యము.ల్రై యున్నారు, మే మిమ్పూడు కొట్టక “యూరకుండీన నను తల 

దాచుకొనుటకు స్థలము "లేక తినుట కన్నము లేక వారంతటవారే 

నశింతురు, వేతులోర మేము చంననక్క-ర లేను, ఇట్లు జకుగునా 

యని సీన్ర సంశయవడనక్క.ర లేదు. వారు నిలుచుటకై గోప్పాద 
షా 

మంత భూమిమైనను మే మియ్యమని ఇదివరకే వ రమాన మంపి 
ర ఉలి 

నాము, ఎన్నివిధముల చేశ చూచినను వారు వృద్ధి పొందరు, 

ఆవి చేకమహారాజు వంక ౭శాడుమునీకు ౫. కవల. తెల్లగ పాలిపోయి 

బక్క చిక్కి... 'మెట్టున్న వాడో! నగము చచ్చివనారిని మనమివ్వుడు 

౦వనేల? అదిగాక నేనెంత రాతిగుండె కలవాడనై నను పినేశాణు 

లను నిర్శూలించుటకు నాచిత్త మే ఒవ్పకున్నడి. కావున నారథ 

మనతలకు తోలుకొనిపోయి సనక యర ణ్యమున "జేర్చుము, 

ఇది అహాంళారుసి సిషాదయోగమను . 

[మ థమ థ్యాయము, 

— ఈా 

రెండవ ధ్యా రప ము 

అహంశారుడట్లు మహావిపాదము వే రథముమోద కూలబడి 

యుద్ధము చేయుట కష్టము లేక యరణ్య వానమును గోరు చుండగా, 

నుహోత్సుడై న కలిపురుషుడు వాని వీపుమోద చేయి:వై చి తట్టి 

భయము తీర్చుటకై గాథాలింగనము చేసికొని తలనిమిరి వాని 

(ప్రక్కనే గూద్చుండి మంచువలుకులవంటి చల్లని వలుకులతో భాని 
కీ క్రిండివిభము గా తతోంవేశము వేసెను, 
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కలిపురుపో చాచా _ కలి నలుకుచున్నా డు, 
స్తీ వెట్టి వాడా ! అపహాంకారుడా ! సీధనస్పుయొక్క- టంకా 

రము మాచి సీ గూంకారమువూచి, సీ నెంతో ధ్రైర్యవంతుడవుగం 

భీరుడవు ననుకొంటినిగాని యినుమునలె నుండవలసీన సీహృదయము 

నవసీతమువ ౩ నున్నదని యెన్నడును చేనెరుళకపోతిని, ఆంత మెత్తని 

వాడవన్నమాట నాకివ్వుడు తెలిసినది, మనకు సహజముగా విరోధు 

లైన వివేకుడు మొదలయిన వారిని మనము జంనకపోతిమా లోకమం . 

తయు చాే యా కమింతురు, సీను నాశిష్యక మై యుండి అయోూలాటి 

మత్తదనము కనబరచుట నాక వతిష్టగాడా, ఇది (కూరత్వమని వీ 

వనుకొనుచున్నా ను (కూరత్వ్య మని లోకములో నొకటి లేదు, [కూన 

త్యమే శూరత్వము. శూరత్య మే (కూరత్వము, భగవంతుడు కల 

డనియ దయాసము[ దుడని యు నందురు గానిఅతడున్న వతమునకూడ 

(కూరుడే, సృష్టించబడిన సమ స్పజంతువులలో బలమైవది, బలము తేని 

దానిని చంఫ్రచున్నది, కుక్క. పిల్లి ని చంపును, పిల్లి యెలుకను చం 

పును లోకమరియాద యీావిధమునగా నే యున్నది, ఆవిధముగా'నే 

మనము బలవంతుల మైన పుడు మనకొంయె బలహీనుల జంవవలసినది, 

మంచివారు మంచివా రనడమేకాని వారు మనమార్షములో ముళ్ళ 

వంటివారు, ఆముండ్లు మనము వెల్ల గించవలసినది, చెల్ల గించక పోయిన 

వతమున మనకు రాజ్యము లేలాసన దక్కును ? ధన 'మేలాగున 

వచ్చును ? సుఖ మేలాగున దక్కును ? కాబట్టి సజ్జనులని గిజ్జనులని 

యాలో చింవక మనము శ్యతునంహారముచేయప లెను, వివేకుటుమొద 

లయిన వారు మహామునుల యా, శ మములలోను అక్క-డక్కడ కొం 

దరు సజ్జనుల యిండ్లలోనుమూ త మే చిక్కి చిక్కి యున్నారని సీ వను 

చున్నావు, ఈవేళ చిక్కిన నారు. రేపు బలియుదురు, నే డడవులలో 

నున్న వారు శేపువట్టణములలోనుందురు, కాబట్టి వారు చిక్కియుండ 
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గానే అడవులలో నుండగానే నాశ నముచేయనలయును, పావని నీవు 

జంక నక్క-ర లేడు. లోకములో పాొవమన్నది లేదు, గొంతులు కోసి 

మొనను ననే, మోసముచేసియైనను ననే, కొంనలు కాల్చియైనను 

నే, (దోపుడు నలివీయైననున రే, విషములు పట్టియైననుసనే శతు 

వుల నాశనముచేసి గొవ్పవాడై నవాడే |పయోాజకుడు, వానినే లోకు 

లందరు గారవింతురు. వానికే యెల్ల వారును జడియుదురు, అతనినే 

_ పుణ్యాత్ముడని యాచకులు స్తోత్రము చేయుదురు. వా డొక్క-డబ్బు 
యనకికీ ఇయ్యక పోయినను అందరు వానినేయా శ్రయింతుదు, సజ్జనుడు 

సజ్జనుడని చెప్పకొనుటయే కాని ధనము కానియధికారముగాని బలము 

కాని లేకపోయిన చో సజ్జరుని మొగ మవ్యరుజూడరు, నర కాంత మొగ 

మువమూడనివావద వరధనము ముట్టుకోని వారు, నిరంతరము (ప్రార్థనలు 

జేయు భక్కులు ముక్కు. మూసీకొని కూర్చుండు తవ శ్మాలులు, బూడిద 

పూసికొను ాహ్ముణులును మహామునులు యోగులు సన్యాసులు 

"ముదలగునారందటు అవ యోజికులలో మొట్ట మొపటి రకంవారు 

పీళ్ళనుచూచి కూర్చుండిన గుడ్డిముండ "లేవదు, పళ్ళకు పొట్టగడవదు, 

[్రూరకర్మ చేత సీచకర్భచేత భాగ్యవంతు లై న వారిని యధికారులై న 

వారిని మై న చెప్పిన వారందరు లోలోవల నిందించి యామేవింతుశే 

కాని డబ్బు కావలసివచ్చినప్పుడు వారిదగ్గర కే వెళ్ళి నోరు తెజచి చెయి 

జాచి యడుగుదురు, కాబట్టి ధనమూల మిదంజగత్తు, అధికొారమూబ 

మిదంజగత్తు. కాబట్టి ధనము అధికారము తవ్చక సర్యవిభముల చేత 

నంపాదింవవలయును, ఈశ తము నరమరహన్య మైనది, సీ (దయ 

శిష్యు డవును నాయంత వాడవుకనుకసీకు నేను నిర్ హాతుకజాయమాన 

కటాత్షముచేత తెలియ జేయుచున్నాను ఏ కార్య మైనను నెగ్గించగలిగి లే 

పొవము లేదు, నెగ్గించ లేకపోతె పాపాత్ముడు అవ యోజకుడు అం 

దురు, ,గొవ్పతనమునకంతకు నిదియే రహన్యము, ఇదియే తాళము 
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చెవివంటిది. కాబట్టి వి వేకుడు మొదలయిన వారిని సీవ్రనంహాకింపుము, 

సీకు దీనివలన కీ క్రివచ్చును, యిశ్వర్యమువచ్చును. నిగురుగప్పిననివ్వూ 

వలె నుండి సీబలము నీ వెజుగకున్నావు అగ్నిహోతునకు వాయు 

వుతోడైనట్లు సీస నేను తోడగుచున్నాను గనుక నీవ అవలీలగ 

శ్మతువులను జయింవగ లను, నన్ను జీను కొనియాడుకొన గూడదు, 

నామహాత్మ్యమును నీవు తిన్నగా యెజుగవు. కాబట్టి నామాటవిని 

విలుసమ్ములు పుచ్చుకొని లేచి రథముమోవగూర్చుండి ధైర్యము 

తెచ్చుకొని వి'వేకాడులను నంహారింపుము, 

ఇది లోశాయిత యోగంబను: 

రెండవ అధ్యాయము 

జారి. 

మూడవఅధ్యాయి ము 

అపహాంకారోవావా, అహాంకారుడు నలుకుచున్నాడు 

మహాత్మా మోరు సెలవిచ్చినది బాగున్నది కాని భగవంతు 

డున్నాడనియు (కూర కర్మము చేసిన వత్సమువ నతడు నాయాళ్శను 

శికీంచుననియు నాకు భయముగలుగు చున్నది. అందుచేతవిచేకాదు 

లను సంహరించుటకు నాకు చేతులు రాకున్న వి. 

కలిపుహోబాణా: కలి వలుకుచున్నాడు, 

అనవుడు కలిపురుషండు విక వికనవ్వి “ఎంతిపిచ్చివాడవు' వర 

లోక మొక టియున్న దొ, ఆత్మయొక టికలదా, భగవంతుడున్నా డా, 

ఆత యెక్క-డది, దాని కాకారమున్న దా, వరలోకములో సుఖ 

దుఃఖములనుభవించువాశెవరు చచ్చిపోయిన తరువాత శరీరము 

శాలిపోవుచున్నది. ఇక ఆత్మను చూచిన వా రెవరు లేరు, 'వేదవ్యానులు 

శంక రాభార్యులు మొదలయిన పొర ందటు ఆత్సుయున్న దన్ని షాడు 
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పున్నకములు (వాసినారు, వారుదొంగ లు వార్మివాత్ లబద్దములు, 

ఆక్స్ "లేకపోయిన-వో శర్ర మింత కాల మెట్లు |బతికినదని సీ సీవడుగుదు 
."వేచూూా, (బతుకుటకు (పొణము లాథారములు. జబ్బు శోసి పాణ 

ములుపోయిన తరువాత  చేమియులేదు, సుఖము దుఃఖము ననుభ 

వించుట యిక్క-డచే కాసి చన యేమియు వేను భగవంతుడు వేడు, 

ఉన్నపతమున కనబడజేమి శ్ అతడి లోకములన్నీ నృష్టి చేసినాడట, 

అతని నెవరు నృష్టించినారు? అతడు నర్థయముగా పుట్టగలిగిన వత 

మున సీలోక యే సృయము గా పుటినదని యందుకనుగొన గూడదు? 

ఈశ్వరుని చూచినామవి చెవ్వువట్టి భక్కులందరుగూడ మో సగాండు, 

వారిమాటలు నమ్మగూడదు, శరీరము యంత్రమువంటిది యంత్రము 

లోనున్న నుర లస్నీ కూర్చిన వ్వుడు యంత్రము న్్కక్షిగలిగి వనివేసి 

నశ్షే శరీరములో అనయవములస్నీ చాగున్నపు తది వనిచేయును, 
ag 

యంత్రములు కాళ్ళ 'లేనళ్షు శరీరమున కాత్మ లేదు, భగవంతు 

డంతకన్న లేడు, నేవే భగనంచుడను, వావ నున లే లేదు. పుణ్యము 

మొదలే లేదు, వరలోకము కలలోనె న తేదు. కాబట్టి సీవు జడీయ 
3 చ్లా అ 

వలసిన వని లేదు, 

ఇద్ సొ _స్తీక రవాగంబను 

మూడవ య ధ్యాయము, 

క శీ మాం 

జీ బుగవఆఅ ధ్యాయము 

కలిపురుషుని విశ్వరూవ (వదర్శనము 

అహంశకారో వాభా_అహం"'కారుడు వలుకుచున్నాడు, 

మహానుభావా! కలిపుడుషూ పరమేశ్వరుడు వేరే లేడనియు 

పీజే లోకీ కళ్ళరుండనియు శతణకాలము (కిందట మోాశే శౌప్పియున్నా 

రు అజ్ఞానము చేత నావరింవం బడిన వానన్పుగలవాడనగుటచే మి 
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మాట నేను నమ్ముజాలను, మూగేవిధముగా లో శేశ్యరులయిరి, మ్ 

నుహివు యెట్టిదో తెలియ జేసి మోానిజమకా ర్థిని నాకు జూపిన కాని 

నాకు నమ్మిక కుదరదు. కాబట్టి యీవిధముగా జేయ పార్థించు 

చున్నాను, 

కలిపుతుపోవాచా...క లిపురుషుడు చెప్పుచున్నాడు, 

ఓయి మరూర్టుడా అహం కారుడా! నీవు నావియభ క్తులలో 

నొకడనమునను దురాత్ళ్మురాలై న జ్ఞాన దేవత మధ్యమధ్య నిన్ను ఆవ 

హించి పాడు చేయుచుండుట చేత సివు నామాటలను విశ్ళసింవక పోవు 

చున్నావు, దీనింబట్టి సీచి త్తవింకను స్థిరముగా లేదని తలంవవలసి 

యున్నది, ఈచెబ్బణోసీకును జ్డూన జేనతకును కోటి యోజనములదూర 

_ ముండునట్లు నామహీమను నీకు బోధిం చెదను, సానధానుడ వై వినుము 

తణకాలమునేన్సు వనివేకుడు సీకు చుట్టము పాడని తలంచుకొనుము, 

జ్ఞాన దేవత సీదగ్గరకు రాకుండ పూర కాలమున సీకన చేశిం చిన మో 

హముంత్రమును జపియింపుము, నాళిష్యులును సీకుమి తులును నైన 

కామ్మకోధాదుల రూవమును నీవు మనస్సులో భావించుకొనుము, 

అవుత నాబోధలు నీకు నమ్మగముగా తలశెక్కును, 

అహం... దేవా అశక్లై చేయుచున్నాను, సావథానుడన్నై యు 

న్నాను, మోమహిమ సెలవిమ్ము, 

కలి__ ఇదిగో వినుము, నేను లో కేశ్యరుడను నర్వశ కుడను, 

సర్వ వ్యావకుడను, సర్యనియామకుడను, నర్వజ్ఞుడను, లోకమునందు 

పృతిమనుష్యుడును సాధారణముగా నాయొక్క యనతారమే, నా 

యవ తారమనుటకు .తార్కా ఇ మేమనగా న్వల్పముగానో యధికము 

గానో నాగుణములు లేని మనుష్యుడుగాని జంతువుకాని లోకములో 

"లేదు, కొందరు మూర్చలు మూయ వేత భ )మవడి వివేకమనునది 

మనుష్యులలో కలదని యందురు కాని యప వంమూాదము, నాసంబం 
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ధమైన జ్ఞానము కలుగగానే నీటిలో వేసిన యువ్వువ లెనే యూ తెలివి 

తక్కువ కరగిపోవును, నన్ను నమ్ముకున్న వరమభ కులకు జీవన్ను క్షి 

వారికి (వసాదిం చెదను, అనగా (బ్రతికియుండగా నే సకల సౌఖ్య ములను 

(బ్రహ్మోనంచమును గూ ర్చెదను. “త్వ మేవశరణం అన్యథాశ రణంనాస్లి 

అసి నన్ను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముకొన్న వాగిమిోాద నాదయారనము 

వరదవలె (నవహీంచును. నాభ కులు బంగారపు తూగుటుయ్యాలలో 

నెక్కి. యూగుదురు, హారియిండ్లు నక లై శ్వర్యములతో తులతూగు 

చుండును, నాశిష్యుల భార్యలు నగలబరువ్రు మోయ బేకయుందురు, 

నాళిష్యు లే తరచుగా మేడలు మిధైలు కట్టగలుగుదురు. వారిక చ్చేరీ 

ఇబూవడులు వేళ్యాంగసల మేజువాములతోను గాన వినోదములతోను 

(వతిధ్వను లిచ్చు చుండును. లథీ, శ్రగేవి నావశవ_ర్రినిమైయున్నది, గ నుక 

అట్టివారి యిండ్లలో నివసింపువుని యాయమెనునంపి మ శేదురాత్శుల 

చేరను ఆమె 'సేసికొనిపోబడకుండ కాళ్ళకు నంశెళ్లు చేయబడును, 

అందు చేత మహాబక్ఫీ నాశిష్యులయిండ్ల లోఘల్లుఘల్లుమనినం చరించు 

చుండును, ఏనులవిందు గా రూపాయల చవ్వుడు ఖంగుఖంగుమని వారి 

. యిండ్ల లో వినబడుచుండును, వేయేల! సక లసాఖ్యములు వారివే, 

నకలభోగములు వారివే, నకల.వై భవములు వారివే, సకలసంవదలు 

వారినే, వలుకుబడివారి జే, అధికారము వారిచే, మాట చెల్లుబడి 

వారిదే, సత్యము, నాశిష్యుల యెదుటకురా లేక గడగడవడంకి మూల 

మంత న oa, 

న రకము మొదలయినవి గుం ఉబడ్దలయి చచ్చి పోవును, 

న న్నాశయించని నిర్భాగ్యులగతి ప ప్పెదవినుము, వారి! 
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కొనుటకు కొంచెసన నుండదు, ఉండినను యొక గుడిసియో లేక 

కొంవ యని పిలుచుటను తగనిదొక ఫొంవ చూ యుండును అనిర్భా 

గ్యులు బూడిదలు పూసికొని కాహాయ వస్త్రములు గట్టుకొని గోచి 

పాతల ధరించి యువవానముల జేసి మాడి చిక్కి. నశింతురు. అయితే 

నాశిష్యులలోగూడ కొొందబు బూడిదపూసికొని కా హోయవ న్ర్రృములు 

గట్టుకొనియుందురు కాని వారు వేష మెట్లు వేసినను లోవలవమూ తము 

నన్ను సమ్మియుండి నాకు యిష్ట్రమ్ములె న కార్యములు చేయుచుందురు, 

చేయీల! నాకు శిష్యులు కానివా రెల్ల పుడు చేదలు, ఎల్ల పుడు బుణ 

(గ్రస్థులు. అవ యోజకులు, నలుకుబడి మాట చెల్లుబడి లేనివారు 

వారిని చూచినవ్వుడు కూర్చున్న గుడ్డిముండ లేనదు. ఏ చెట్టుకిందనో 

'హార్చుండి ముక్కు. మూసికొని ఆకు అలము తిసి (బతకవలసినవారే 

కాని యట్టి వారు నలుగురిలోనికి రావగిన బారు కారు, వన్ని మాట 

లెందుకు? వాళ్ళు కాళ్ళు చేతులు ముక్కు. చెవులుగలిగియుండి మాట 

లాడుచున్నను వాళ్ళు మనుష్యులే కారు, మనుష్య లన్న వృ్వుడు నా 

శిష్యులే మనుష్యులు, 

అహాం.___మహాత్నా! సీను చెప్పినది నాకు తెలిసినది. సీవేయే 

స్థలములలో నుందువు! నిన్నెట్టి మహానీయులు ెలిసికొనగలరు? సీ 

యవతారంబు లెక్క. జెక్కడ నున్నపి? యనుశంక బాధించు చున్నది 

గావున నాకు శంకానివృ త్తి చేయవలయునని వేశుచున్నాను, 

కలి__వత్సా! అయుష్మంతుడవు గమ్ము. (వనంచమున్నంత 

కాలము జీవింపుము, నీభ శక్తికి మెచ్చితిని. నీకు ననున్నము కరతలా 

మలకముగా నెటిగించి నిన్ను నాయంత వానిగా జేనెదను నీవు నా 

పాదముల నే నమ్ముకొని యెల్ల కాల మి'క్లే యుండుము, ఇంక నీకు 

శంకానివృ త్తి చవేచిద ఏనుము, పూర్వ కాలమునందు పుణ్య వేత 

ములు చేవాలయములు తీర్థములు తులసివనములు మొదలగుచోటు | 



లకు నేను 'వెళ్ళజాలక వెరచుచుంటిని గాని యివ్వుడా ధర్శకర్త రలు 

ముదలయినవారు నాతొ “రాజీవడినాశిష్య లై ననునమ్ముశని యున్నం 

దున యివ్వూడాస్థలములకు తరచుగా వెళ్ళుచున్నాను, కాది సహజ 

ముగాఆస్థలముల వేరుదల చిన స్వుడ నాకురోత,జక్క_డఅడుగు పట్టుటశే 

నాకిష్టముండదు.ధర్జుక రలు మొదలగువారు శష్యులై నారని యభిమాః 

నముచేత అక్కడకు నెళ్ళుచున్నానే కాని నాకు మనస్సులో ఆస్థల 

ములమోద నిజమైన యభిమానము లేదు, ఏలయన ఇన్చటికిని నాక్ష 

గర్భశ్మత్రులై న విస్ణుభక్కులు యోగులు మొద్శలై నవారుకొందఅక్క 

డక్కడ నుండుచున్నారు, నంతోోవ వమపూర్వకముగా నేనుండునట్టి స్థ స్థ 

ములు చప్పెద వినుము, వేళ్యాంగ నాగ్భహాములు నాకు సరమ ఫీ£ 

కరము'తెన యాలయములు, ' మరియు సారా దుకాణములు జూదష్ట 

పాకలు కోడివం చెములతావులు నరహాంతకుల ప హ్యాదయములు అబ 

కుల నాలుకలు నాకు కొలుఫుకూటములు, ఈత తోటలు, శ 

తోటలు, గంజాయిసనములు నాకు విహోారభు ములు,  చీకటిచోట 

లం జూచినవ్పూడు నకు వంచ పాణములు లేచివచ్చును, సుయ 

వస్తువులు తూచునట్టి త క్కెళ్ళలోను (తొనులలోను కుంచము మొ 

లగు కొలత పాతిలలోను, నమ స్తాయుధ ములలోను, అన్ని కా పాయల 

కాసులుడబ్బులు ముదల గునాణెములలోను నేనుతరుచుగా నుందును 

పూం్యము విద్య యనునట్టి నాతని నాతో చిరళొలము విరోధవః 

నన్ను ఏద్యానంతులనమిపమునకు 'రానిచ్చినది కాదు కాసి, లన్న 

జాము నాశిష్యుల చేనోడింప బడియుండుట చేవి ద్యావంతులు సాలముంఢ్ 

నాకు వశవర్వు_లెయున్నారు. నారోజులుమికి క్కి-లిబాగున్న వి, "జేవళా 

ర్చ గదులలోను పెళులలోను 'సే నేనే వే వేళించి యున్నాను, నేన 

అనంతకోటి యవ'కారములనె త్రీనా ను, పూర్వ కొలము రావణకుంళ 

క రాదులునాఅన తోర మూ రప శే, విసు పాలదంతవ తులు, దుర్యోధనుడు 



కలిగీత §47 

దు ఖ్శాననుడు శకుని మొదలగువారుగూడ నాయవ తారమూర్వు లే, 

నాయందలి 'జ్వేమము చేత వాళ్మీకియు 'వేదవ్యాసుడును రావణాదులు 

వె ఘుంఠమునందలి జయనిజయుల యంశమునందు బుట్టినారన్ని వాసి 

నారు, అదిసనిజముకాదు, వారు నాయంశముననే బుట్టిరి, నా యవ 

తారంబుల నింకను జెప్పెద వినుము. వృతములలో గంజూయి మొ 

క్కంను నేను, నాభి చెట్టును నేను, నల్లమందు మొక్క-నునేను, జంతువు 

లలో "పెద్దపులిని చేను. చిరుకపులిని నేను, (పాకేజి సురుగులలో 

పామును నేను. తేలును నేను, వశువ్రలలో పాలియ్యని పోట్ల గొడ్డును 

"నేను, పుస్తక ములలో క్క కముకు నేరు ఏధులలోరాజమహేం 

(ద్రనరపు అనప్పిండివారి ఏధిని నేను, మనుష్యులలో హాంతేకుడను 

చేను. లంచగొండి యధికారెని'నేను, లం చము నేను, లం చముయిచ్చిన 

సొమ్ము నేను, లంచముబెచ్చిన రాయ బారిని నేను, (వాసిన తవ్వు 

(వాత నేను. దొంగసాత్యుము నేను, సాతీని 'నేను, అజద్ధమాడుసట్టి 

మనుష్యుడను నేను, నాలుకను నేను, అబద్ధ మును నేను. నదులలో 

సుడిగుండము నేను, గృహామందలివోమలు నేను, నల్లులు నేను, సారా 

నేను, గూన నేను, పుచ్చుకొనునట్టి పాత్ర నేను, తెచ్చునట్టిసీసానేను 
సారాదుకాణమునేను, బట్టీ నేను, తవ్వుతూనిక నేను. దొంగ బేరము 

నేను, వేయేల నమ న్నమును నేను, 

ఇది కలివభాన యోగమను 

Cb బాజలంతాో 



i 
. 

విశ్వరూప (పదర్శనము 

అయిదవ అధ్యాయము. 

అహాంకారుడు పలుకుచున్నా డు 

దేవా! నేనడిగిన (పళ్నలలో మొదట శకెంటికిసి మీ కిచ్చిన 

(నత్యు త్తరము మిక్కి-లి తృప్పికరముగా నున్నది, తీక్కీ_న మూడు 

(వశ్నలకును సత్వరముగా బత్యు త్తరమిచ్చి నన్ను ధన్యుని చేయ 

గోరుచున్నాను. 

కలి__5 త్పా, సీకో నాయందు కుడిరిన భ క్షికి నేను మిక్కి లి 

నంతసించుచున్నాను. స్ు చాల ముకు చాగువడినావనియు సీ మేరు 

సార్థకము చేసికొన్నావనియు 'నేనివ్వుడు ధృథఢముగా చెవ్పగలను సీవు 

మోదచేయి వేసి ఆదర పూర్వకముగా తట్టుచున్న వా రెవరనిఅడిగినాను 

చమవూచున్నాను ఏినుము, వీరందణు న్యావీయశీష్యులు కాసి శె వియ 

శిష్యులవ లె (వత్యవముగాలోక ములోగాన బడక ధర్మ దేవత ను సేవించు 

వారిన తె నటించుచుందురు, చూడగానే ఏరు నాశీష్యులవ లె కనబడరు, 

సిదానముమిోద బుద్ధిమంతులు చూచినవతమున వారునావారేకాని 

తదన్యులు కారనివిన్నష్టముగా తెలిసికొనవచ్చును, లౌక్రికనంబంధము 

వలైనకొన్ని కొన్ని బాధలు వారికుండుట చేత చారు (వత్యతముగా నొ 

ధర్భముల ననుష్టింవ లేక శెకిమారు వేవముల వేసికొని నం చరించుచు 

గాలక్నేవము సేయుచున్నారు, కాని నాసేవలో కంతమాత్రము వీ 

తక్కిన వారికి తీసిపోరు. వీరులెండువిధములుగ నున్నారు. ఉభయులక 

నుద్దేశ మొక కె, అనగా ధనమార్చించు కే, ఇందు మొదటివాక 

న్యాయవాదులను దేరిన వ్యన హరింవబడుచు న్న కొొంద రన్యాయ 

వాదులు, ఏరిలోగాడ నందణు నా శిష్యులు గారు, కొందట 



కలిగ్ త న. 

మూూతమే నా (పియశిష్యులు, అట్లు వీరిలో నన్ను సేవింవనివాడు 

గూడ నర్వవిధముల సుఖవడుచున్నారు, కాని మొత్తముమోద సీ 

జాతిలో చాలమంది నాశిష్యు లే, వారుశ రీరమునధరించు నట్టి గాొనులు 

అవవాదమునుండి వారిని తప్పించునట్టి కవచములు, వారునిశ్శబ్దముగ 

గోల లేకుండ చేయుచున్నవని ఇంత యంత యని వర్ణించుటకు పీకు 

లేదు. పీడను వీరికీ సేనావతులై కుడిభుజములై వనిశేయుచున్న 

యేజంట్లును, నామనస్సుకు నచ్చునట్లు హితిలేని వనిచేయుచున్నారు, 

నకల కలనాము' లకు ఏర లే కారకులు, అందుచేత ఏరు శ్లాఘ్యముగా 

జీవనము చేయుచు నన్ను నమ్ముకొనియున్నందుకు నేను వారి ఏవువై 

చేయినై చి తట్టుచున్నాను. నా కోరలసండుసబడి గానుగలలోబడిన 

చెజుకుగడలవ లె నలిగిపోవుచున్న వారెవరో చెప్పిదవినుము; మొదటి 

వాడు వివేకుడు, నత్వ్యుడు, ధర్ముడు ముడలగువా రందరును వాని 

మార్గ మునే యనుసరించి నశించుచున్నారు. (వస్తుతము కొన్ని కారణ 

ములచేత వారు లోకములో అక్క_డక్క_ఉనున్నట్లు కనబడుచున్నను 

క్రమక్రమముగా నా కోరలసందునబడి తప్పక నళియింవ గలరు, 

ఇవ్వుడే నశియించిపోవుచున్నారు, నా శరీరములోనుండు రక్తము 

కొందరి శరీరములలో (వవహించుచున్నది. అనగా వారిశరీరములోసని 

రక్తము, నార క్షము నొక్క కు, వారిలో గొందటు మఠాధివతులు 

కొందరు నుంతులు, ఈ మఠాధివతులుగూడ నాకు (వత్యతవిరోధుల 

నలె నుండి లోవల నా వనియే చేయుచున్నారు. వీరి వలననే కోట్ల 

కొలది మనుష్యలుమూళ్ఞులె నా పాదసేవ చేయుచున్నారు. వీరుండ 

బట్టియే జ్ఞానులెనరైన బయలు బేరి (నజలను'బాగుచేయ సంకల్పించు 

కొన్నను బారియాట 'లెంతమాతమునుసాగుచుండుట లేదు, మంతు 

లుండబట్టియే రాజసీతి యనువేర నావని కావలసినంత జరుగుచున్న ది, 



ర్గ్ట్0 భ్రహాననములు 

అహం....మహాత్నా! సీ న్స విశ్వరూప (వదర్శనమువేత "నేనును 

నా 'వెద్దలును తరింవగలిగితిసు,. నేను నిశ్చృయముగ బాగువడినానని 

ఇవ్చగలను, 

కలి_.._నీవు వరమభక్షుడవు కాబట్టి, అతిగనోవ్యమై అతి చిత 

మైన నా విశ్వరూపమును సిక జూవితిని, నీవంటి ధన్యుడు (వవంచ 

మున మరియొకడు లేడు, ఈ విశ్వరూవ మెంత వానికి కనబడును, 

లది (బ్రహ్ముద్మ దాది చేనతలకు దుర్గ భము, వశిష్ట వామ బేవాది 

మహర్షులకు దుర్తభము. అరుంధతి నీత మున్నగు మహో వతివతలకు 

దుర్గ భ్ము, స్ట్ పూర్వజన 3 పుణ్యము చేత సీ క్రొక్క_డీకే కనబడినది, 

ఇది నిశ్వరూవ (వదర్శన యోగ మనెడు 

అవలం ఫీడ్ వయుముయర్ను 

ఒద్య శ్ ఆనంద యోగము 

అహాంకారుడు వలుకుచున్నా డు, 

మహాత్మా కలిపురుహా (బహ్మరు డాదులకై న తరముగాని 

సీ దివ్యరూవమును కన్నుల వండువుగా నాకు చూపించి యన్నుగ 

హీంచితివి, మనస్సు". తలుచుకొనుటకును నోరు వచించుటకును 

కన్నులు మూచటకును దరముగాని ని యసాధారణ విశ్వరూవమును 

జూడగలుగుటచే జరాచరభూతకోటిలో నే నొక్క_డనే ధన్యుడను, 

నావంటి ధన్యులు లోకమున మరియొకరు లేరు, శాని యింకొక్క 

కోరిక నాకు గలదు. ఇట్టిచ రాచ రాత్మృకుడవె న నిన్ను వయో%ము 

చేత భాంనించి శాశ్వత సుఖముబడయన లయునో "తెలియ చేయవలయు 

నని (_పార్థించుచున్నాను, ఆయాగము టెలిసినవ్వుజెి మోరిడినర కువ 

“డేశించినో నవు స యోగములయొక్క- యు ఫలి తార్థము కరతభావుల 



కలిగీత కక్ర[ 

క మై యుండును, కావున దీనుడ్రైన యీ శిష్యునియం, దన్నుగహించి 

యట్టియోగము నానతీయనలయు, 

కలిపురుసుకు వెవ్వుచున్నాడు, 

వత్సా! (వవంచ మున్నంత కాలమును స్ దీర్దాయుష్టంతు 

డె వర్థిల్లుము, ఇదినరకు చాలమంది శిష్యుల నేను ధర్మముల 

నువ చేశించితిని గాని నా ధర్మోవ దేశములు చలాకి నేలమై బడిన 

విత్రనములవ లెనే వారియందు వ్యర్గములై నివృలములయ్యెను, ఇంక 

సీమనస్పో నా యువ దేశ వీజ ములకు సారవంత మె సదునుగలిగిన మంచి 
'నేలవలె యున్నది. కావున సీమాబమున నా మతము జగ న్యా 

_వ్రముకాగలదు, వినయము విభేయతగలిగి చెప్పినడానిలో లేనిపోని 
వంకలు కల్ప్సింవక (గ్రహించుసట్టి శిష్యుడు దొంకుట గురువుయొక్క 

పూర్యపుణ్యవి శేషము, అంచు చేత మంచిశిష్యుడవెన స్వ కోరిన 

వన్నియు నే నువచేశిం చెదను, ఇప్పు డువ టేశింపుమని సీవు కోరిన 

'రూగము, ఆనందయోగము, ఈయోగమును మించినది మరియొక 

యోగమువేదు, తక్షి-న యోగములన్నియు. నిందులోని యంతో 

ర్భాగములసియె _ చెనవ్నవలెను, నేనే యీ ఆనంద స్వరూపుడను, 

ఈ ఆనందము నెవరు సంపూర్ణ ముగ ననుభ వింతుగో, చాడు నాలో 

చ్రేక్యమగుదుదు, అవ్వడు నేనే వారు వారే నేను, ఈ యానందము 

గలవారు నాతో సాయుజ్యము క్షి ననుభవింతురు, ఇట్టిది సీ పూర్వ 

పుణ్యవి శేషము చేత విసగలిగిన భాగ్య మబ్చినది. ఇదిగో 'చెవుచు 
న్నాను, ఏనుము, 

అహం.._-సావధానుడనై . యున్నాను, మహోవసాదము, 

కలి... ఆయుమ్మంతుడా! ఈ యానందయోగము రెండు విధ 

ములు కలది, అందు మొదటి దమృతానందయూగము రెండవది 

భోగానంద యోగము, మొదట, అమ్మ తానంద యోగ శిద్ధియెన వానికి 

భోగానంద యోగళిద్ధి తణములో నగును. 
~ 



ర్ప్లి వహననములు 

అవాం... స్వామీ! యోాయమృత ముక్క-డ దొరకును, ఈ 

యోగమునందు (వ వేశీంచుటకు నామనసు త త్తరసడుచున్నడి 

గనుక త్వరగా 'జెవ్పవలెను 

కలి___వినుటకు సీమన సెంత తొందర వడుచున్న దో చెన్వుటకు 

నామనసు నంత తే త్తరవడుచున్న ది, అయాగము తలచుకొన్నంత 

మ్మూతమున నె నానో రూరుచున్నది. ఈయమ్భృుతము (వతిస్థలమునను 

దొరకును, భూలోక కల్పవృతుము'లై న "తాడిచెట్లు ఈ యమృతము 

పుట్టదగినట్టి ముఖ్యస్థానములు ఇవిగాక యిప్ప చెట్లు (దాతు, చెట్లు 

కొబ్బరి చెట్లు జీలుగు చెట్టు మొదలగు వాటిలోనుండికూడ సీయమ్మ 

తము పుట్టును. మరియు నన్న మునుండి బెల్ల మునుండికకాడ ఈయవచమ్చు 

తము నంభ వించును, అహహా! ఆ యమృతమువంటి యమృతము 

లేదు. అది యొక లోడు కసుపులో వడినవ్సుడు కలుగునట్టి యా 

నందమును, ఆ వాళ్టీకిగాడు కాని ఆ చ్యాసులుగాడు గాని వర్షింన 

గలరా! అది స్మరణకు వచ్చినమా[తము చేత నే అది నానోటిలో బడ్ 

నళ్లే నా శరీరము. పులకరించుచున్నడి, అది వచ్చిచే పుచ్చుకొన 

వచ్చును, అట్లుగాక ఒకవంట శరెండువంటలు చేసి పుచ్చుకొన్న వత 

మున దాని మహీను చెప్ప నలవిగాదు. రెండువంటల దే (పశ _న్తము 

అడి లభించనినాడు ఒకనంట-ద్గ మంచిది, అదీ చేకూరనివాడున చ్చి 

కల్లు సేవింవదగినది, అదీ దొరకనవ్వుడు నల్లమందు మద్దతుమంచిడి 

అదీ చిక్క_నవ్వడొక డబ్బు గంజాయి (ోష్టము, ఖరీదునకః కొనియై 

ఎరువు తెచ్చుకొనిమయైన యాచించియై 5 దొంగిలించిమయెన ఈయదు 

తమును కడుపులో బడ వేసికొన్న వాడే ధన్యుడు వానిచేజన ఎను 

ఇది ర హాన్యముగా బుచ్చుకొన్న వాడు నా కాప్తుడు, (కాగి (తో 

(తవ్స( తాగి ఒడ లెజుగక దొరల్లి దొల్లి నడవలేక శూలితూలి వ 

, నడ్డి అడ్డము వచ్చినవారిని తిట్టితిట్టినవ్వి 'యేడ్చి సుఖ మనుభవించి 



లలవకాలాలాయులుం. డారు దాచాడా ఎ 

“ట్య 

కలిగీత స్ప్కి 

వాడు నాస నరమాప్పుడు. జోడు సీసాలు చెరియొక చంకలో బెట్టు 

కొని వీధి వెంట నిర్భయముగ వెళ్ళునట్టి విద్యావంతు లంతకంశు పర 

మాప్పులు, ఒకరు మాచుచున్నారని సంజేసాము. ఒక రనుకొను 

చున్నారను భయము లేక సిగ్గు బిడియము విడిచి పెట్టి నడిపీభులలో 

కొలువుకూట ములలో సీయాభంద మనుభపించువాడు నా రెండవ 

(సాణముః, ఈ యానందరాగాగము నిందించిన వారికి బక గుక్క 

జైనను జన్ఫృమధ్యమందు బుచ్చుకొనని వారికి మహానరకములు 

గలుగును, ఈ యోగము సిద్ధించిన వశమున నరహత్య సులభము, 

చౌర్యము సులభము, అత్మహత్య సులభము, జీవహీఎస సులభము 

నింద సులభము వయ్యేల యిదియీ నర్వ యోగములలో CR 

మయినది, ఇంక శెండనదియైన భోగానందయోగమును బెమూ 

చున్నాను వినుము, నర భార్యను గాని చేశ్యాంగ సనుగాని యుంచు 

కొని యానందము నొందుట భోగానందయోగము, ఛార్యనువిడిచి 

యింటి వారి కన్నము పెట్టక గుజ్జపుబండి యెక్కింగాని వల్లకి యెక్కి. 

గాని జోడు కాగడాలు వేయించుకొని యుంచుకొన్న దాని యింటికి 

వెళ్ళినబాడు నాకు వరమభ క్షుడు, అందునిమి త్రము భూము లమ్ము 

కొని పక్షీరై నవాడు నాకు వరమశిషు ష్యూడు. ఈ సుఖసంబంధము లై న 

వ్యాపారములలో జిక్కి త్వరగా శరీరము విడిచినవాడు ౩ పెకి చచ్చి 

పోయిన ట్లగువడినను నిజముగా నాలో నై నైక్వమైనాడని తెలిసికొన 

వలెను, అతనికీ పునర నము లేదు. శాడ్చుక తేలు తారు కాం[డు 

లోకములో గొంత నిందవడుచున్నను చురణానంతరమున మాతు. 

మున కరర నానసమోవమున నుండి సాలోక్యము క్రినందగ లరు ' 

వైన చవ్పబడిన మహాసీయులు చచ్చి పోయిన మూడు వారి శన 

ముల మోసిన వారికిగూడ కోటియజ్ఞ ఫలములు లభించును. అబు కారీ 

యిజా శాడారుల నందరిని మరణానంతర మున నాశీష్యులు పూజ 



ర్ ర్ డీ (వహనసనములు 

విమానముల్నవై నెక్కి-ంచుకొని తీసికొనిపోనురు. వెయ్యేల కల్లు 

సారాయి గంజాలు మొదలయిన వ్యాపారములలో సెంతవని చేసినను 

ము క్రిదొరకును. దుకాణములమోద కూర్చుని కల్లు సారా గంజాయి 

"ముదలయినవి అమ్మవారు ముందు జనములో మహారాజులకు 

కొడుకులు కూతులునై పుట్టి బంగారు తూగు టుయంలలో ఊగు 

యుందురు. 

ఇది కలిగీ శా మస శా న్త్రమందలి ఆనంద యోగ మను 

ఆరవ అ ధ్యా యము 

నగ 

ధనయోగము 

అజాం కారుడు వలుకోచున్నా డు, 

జీవా! మా రానతి వ్చిన యానంద యోగము నామసస్సునకు 

మిక్కి-లి సచ్చినది, ఇట్టియానందమును గలిగించుకొనుటకు థనము 

ముఖ ఖ్య సాధనము, ధనమూల మిదం జగ త్తని చెద్దలు చెప్పగా విను 

చుందును, అట్టి. ధనము సంపాదింవబడిన కానీ ఆనంద యోగము 

సిద్ధింవదు, ఆనందమో గము సిద్ధింవని-వో మా యువ చేశములు సిద్ధిం 

పప్ప, కాబట్టి ధనసంపాదనము 'పధానమని నాబుద్ధికి దోచుచున్నది, 

కాబట్టి అది యెట్లు నంపాడింవ వ లయునో యాన రీయనలయును, 

కలిపురుషు వడు చెవ్వుచున్నాడు: లలన 

వత్సా! సీపు నిజము బలికితివి, ఆనందధన యోగములు కవల 

పిల్ల లవంటివి, ఒక కావిడివించెలనంటిని, ఒక కాడి యెడ్డ వంటివి ఒక 

తిడగలిలోని రాళ్ళవంటివి, కాబట్టి ధన యూగము లేకుండ ఆనంద 

ఇయోంగముండుటకు విలువలేదు. వేదవాాసులు "మొదలయిన లోక వంచ 

నులు కొందరు ధనాదులు లేక యే జ్ఞానమువల్ల నానందము కలుగునని 



= క 
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పస్పుదురుకాని యది కేవలము దొంగమూట నీలననగా ధనము 

చోతినిండ నున్నవ్వుడే (గ్ర్రీగాని కల్లు సారా మొదలయిన భోగ్య 

వస్తువులు గాని చేత జక్కును. డబ్బులేనివాడు వర (స్ర్రీవర్డితుడని 
లోకములో నొకసామెత కలదు, ధనము శేకన్న-చో నేభోగమును 

జరుగదు. భోగము లేనిచో నానందయే లేదు. వై రాగ్యమువల్ల న్రరీధ 

మునకు మనస్సునకు బాధ యేగాని యానంద మెన్వుడును గలుగ 

"నేరదు, ఆనందమునకు మూలము ధనము, కావున దానివిషయమై 

"దెప్పుచున్నాను వినుము, 

అపాం సావధానుడ నై యున్నాను సనెలపింటు, 

కలి... ఆయుమ్మంతుడా | ఆకరి ంపుము. ధననంపాదనమున 

క నేకోపాయములు కొలన్రు అవి 'వేయినోళ్ళుగల శేషుడై నను వాకు 

చ్చుటకు దరముగాదు, (శ్రమపడి సంపాదించువారు కొందరు (శ్రమపడ 

కుండ సంపాదించునొరు కొందరు, శరీర కష్టములబడి న్యాయముగ 

ధనము సంపాదింవవలయునని బాధలు వడునటునంటి నిర్భాగ్యుల 

(బతుకెవ్వుడును కష్ట్రప్ముబతు శే, సాధారణముగ ఎక్కుడనో వేయి 

కొక్కడు గాసి వృద్ధిపొందడు. దారులుగోొట్టి ర్యాతులు ప్రాణములకు 

తెగించి కన్న మువేసి గేమవడి ధవము సంపాదింవవచ్చును,. ఇది 

అపాయములో గూడిన యుపాయము, ఇది సుకుమారులకు వనికిరాదు, 

సుకుమారులై నవారు, ఇటువంటి మోటవారితో స్నేహమువేసి వారి 

కుపాయయు చెప్పి కన్నములు "శేయించి డారులుకొట్టించి నౌరు 

తెచ్చినధ నమంతయు దాము పుచ్చుకొని వాళ ఇను (తాగుటకు నుదర 

పోవణమునకు గావలసిన డబ్బిచ్చి వాళ్ళ కపాయము వచ్చినవ్బ్వుడు 

తామే డబ్బు కద్చుపెట్టి కాపాడి ధనము సంపాదించుట యుత్తమ 

మైన మార్గము అట్టివారు మేడలు మిదైలు కట్టుకొని మురుగులు 

మురిడీగొలుసులు పెట్టుకొని "తెల్ల దుస్తుల ధరించి పెద్దమునుస్యులవ లె 



కరీ వహననములు 

నుందురు గనుక వారిమోద నెవరు ననుమానవడరు, ఇది (శమవడ 

కుండ నంపొదించు విధములలో నొకటి, (శమ లేకుండ నంపాదించు 

విధములు మారికొన్నిగలవు, అందు జూదనూడుట మొదటిది, 

ఇందులో (శమయేలేదు కాని వం బె మొడ్డుటకు సొమ్ము చేనవ్వాడు 

కొం చెము దెంగతన ముమ్మత మవ్వుడమూడు చేయన లెను, అది 

యొక్క-టియే కష్ట మైనది ఇందులో ఇభాగుకడిన నాళిష్యు లశేకులు 

కలరు, ఇబ్షంతకంశు చెద్దమనివి.త రహో జూద మింకోకటి యున్నదిః 

"పెద్దమనుషులు మేడలమిద కూర్చుండి తలుపులు బిగించి చీట్ల పేక 

తెప్పించి మూపాయలు కాసులు వంటదెముల వెట్టి ఒక్కొక రాతి 

నందలకొలది రూపాల నంపొదింవవచ్చును, తెల్లవారినతరు వాత 

వారందరు చెడ్దమనుష్యులన లె నుందురు. కావున రాజభటులు వారిని 

పట్టుకొనజాలరు. వట్టుకోదలచినను, ఇతరోపాయముల చేత నా బాధ 

వారు నివారగించుకొందురు, ఇదిగాక ఉద్యోగములో నున్నవాడు 

లంచములు పుచ్చుకొనుట మరియొక యుపాయము. ఇందులో 

"తెలివిగా వని చేసికొన్న వశమున ఉద్యోగము కల్పనృతుము కామ 

ధేనువు వెయ్యేల లంచము తెలివిగా పుచ్చుళొన చేక్చిన వారికి, 

ఉద్యోగమ రూపాయల చెట్టు, లంచములుపుచ్చుకొను వారికిముధ్యవ ర్తి 

గానుండి, అ దులో రుసుములు కొట్టుట మరియొక విథము. దొంగ 

భీవూకంచెసేలు, | పావిజెంటుకంవెసీలు పెట్టి యింటిలో గోనెనం చెడు 

రూపాయలు వేసికొనుట యు_త్తమవతము., వర్తకములుచేసి నేతిలో 

అరటివళ్ళు కొవ్వు; కిరననాయలులో నీళ్తుక లివి బసాలకు చిలిలు 
య అవి య 

పొడిచి కొంతనరకు తీసికొని తవ్వుతూనికలు తూచి తవ్వకొలతలు 

కొలిచి దొంగ వద్దు వాసి చెడ్డనరుకులు మంచినరకులని చెప్పి యిచ్చి 
0 యె 

ధనము నంపాదించి పిమ్మట విరివిగా వ్యాపారములు చేసి అవ్వలు 

తెచ్చి అపి భార్య వేర ఇావమరదుల చేర (వాయించి నగలుడిట్టము 

గా చేయించి తుదకు కాళ్లు చాపుకొని దివాలాతీయుట మరియొక 
జో 
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కలిగీత స్టర్? 

మంచిపద్ధతి వ్రదిగాక గుళ్ళు నోపుర ములు కట్టింతుమని సృత్రములు 

"వేయింతుమని వివాహములు వడుగులు చేసుకొంమమనసి యాచనవల్ల 

ధనము సంపాదించుట శ మ లేసి యు పాయములలో 'మొట్ట మొదటిది, 

లకోటావశ్నలు చెన్పుట శేరళవిద్య (వయోగి యట, భూత వైద్య 

ము నేర్చికొనుట, సోచె చెప్పుట, నుంత్రపువిభాతి "పెట్టుట, మొదల 

లునవి కూడ నాప్రియశిష్యు లాచరించవలసిన ధనార్భనోపొయము లే, 

చెల్లుబడి యున్న పటీమున నిరుగుపొరుగుననున్న వారి యిల్లు భూమి 

(రను క్రమముగ కొలుపుకొనుట మంచిది, ఆడపిల్ల ల నమ్ముకొని ముగ 

పిల్లల నమ్ముకొని ధనము చేద్బ్చట (శేవ్షయన వనులలో నొకటి, 

సాొమ్మువడ్మీకిచ్చీ వడ్డీలకు వడ్డీకట్టి బుణస్థుని తేలనియ్యకుండా చేసి 

కొంనలు గోడలు నమ్మించి ధనమార్జి చుట మిక్కిలి సౌఖ్య మైన 

యుపాొయము. సన్యసించి పీఠము చెక్కి... శుద్ధవతికలు కొన్ని అశుద్ధ 

వతి9కలుకొన్ని తనవ )క్క-నుంచుకొని కారణము "లేకున్నను నును 

ష్యులను వెలివేసి వంచలకొలది ధనము వారినద్దనుండిలాగి పూర్వా 

శ )మమందలి కొడుకులకు మేడలు కట్టించి భామ .లు కొని బాగు 

చేయుట నష్టా చారనమ్ముత మైన వసి, దీనివంటిడి మరియొకటి లేదు, 

నై నను కష్ట్రవడకుండ నంపాదించుట నాకుమిక్కి-లి యిష్టము, ధనా 

ర్టనమునకు నింక న నేకోపాయములు కలవుగాని యవి నీవే యూహిం 

చుకొనవచ్చును, 

అపాం... చేవా! ఈయుపాయములన్నియు మిక్కిలి (వశ స్ప 

ములైనవి. ఈ వ కారము నడచుకొని జనులుభాగువడివరమగురువై న 

మోకు భక్కులెయుందుర సి నమ్ముచున్నాను, 

ఇది కలిగ తా ళా స్త్రమునందు ధన యోగ మను 

ఏడవయ ధ్యాయము, 

నటీ లా. 



భా ర్ధ యో గ ము, 

అహాంకారుడు వలుకుచున్నా డు, 

స్వావిరా మోరున దేశించిన ధన యోగమునామన స్సునకుమ హో 

నందమును గలిగించినది, మోరు చెప్పిన యుపాయకు లన్నియుమిక్కి-లి 

నుంచిని. ధనార్హ నముస కుసాధ న మైనవి, ఈయుపాయముల నెజిగిన బా 

రీకి ధనమునకు లోవముండగు, ఇటీవల కర కాండలనుగురించి నాకు 

గల నంచేవాములను దీర్పవలయును చిర కాలమునుండి నాకుక లియు 

గములో మనుష్యులు | శాద్ధాదికర్భు లేవిధ ముగ నెరవవలయునో ఆ 

విధానమునుగూర్చి నాకు మనస్సులో నం జేహాములుగలవ్రు, ఆశంకా 

నివ్భ త్తివిగావలన గావలయును. 

కలిపురుషుడు .. వత్సా సీను చక్కగా నడ్గినిఏి, (శాద్ధయో 

గమునుగురించి సికవివరముగా జెవృవలయునసి నామనసులో గుతూ 

హాలముగలదు, దానికితోడుగ సీకునువినవళలెనను కుుళూపహాలముకలిగి 

నది, ఇదిగో ఉవన్యసించు మున్నాడను. సావ ధానుడనై వినుము, 

అహాం__మనిస్సు భక్షి శ్రద్దలతో గూడీయున్న ది చెలవిందడు: 

కెలి___వత్సా ఈయోగము మిక్కిలి |వథానమైనది. వలయన 

(పవంచమంతయు గ్రద్ధములలోనేయున్న ది, (శొద్ధగా చేయబడిన దిశా 

ద్ధము, లోకములో వ స్తుతను పితృ దేవతలకు చేయునది యీ శ్రాద్ధ 

మని 'చవ్వకొనుచున్నారు అదినరిగాదు, దేవతలు పితృ చేవతలు 

(గామ జేవతలుగాక కలియుగములో మరియొకరకము దేవతలు 

న్నాద, వారెన్వరనగా అధికారి దేవతలు, పీరిశ కి వీర్మివభావము 

మిగ తా దేవతల [వభానముకంకును చాలగొన్చది, గ్ర ద్ధము పెట్టక 

పోయిన వో పితృ చేనతలుమన జోలికి సాధారణముగారారు (గామ టే 



కలిగీత క్ి 

తలు గూడ సీదినములలో (వజలజోలికి వచ్చుట లేదు, కా కొని అధికారి 

'జేవతలు సరిగా గద్ధ ద్దమును తమకు మనుష్యులు చెట్టనివతుమున 

వారివైబడి వారిని సాఖేనము చేయుదురు. అందుచేత బనులయొక్క.. 

శే మమునకు ొద్ధ యోగము మిక్కి-లి ముఖ్యమైనదని చెప్పినాను, 

అందుచేత నావిధోనమంతయు నిక్క_డ చవ్ప్వుచున్నాను, సావధాను 

డె వినుము. పితృ దేవతల శాద్ధములను ప్యుతుడుగాని జ్ఞా జూతులుగాని 

బంధువులు గాసి శేయనలయొను. అధికారి చేవత లకు అట్రిబంధువులు 

(గౌద్దములు చేయనక్కో. అు'లేదు ఈ శాద్గములు చైయిద్య౩్యోగన్టునకు 

(కైండ్ యుద్యోగ స్థ సుడు వేయుచుండన లెను, (క్రింది యుదో్వోగస్థుడు 

మారిపోయినను చేచ్చిఫోయినను అతని అధికారము వహించి యా 

స్థలము న్నాకమించుకొను వానియం దక _రృన్యము నం; కమించును, 

కాబట్టి ఇందులో కర్త నష్టము లేదు, వెయధికారులకు గూడ వారు 

మారీపోయినవ్వుడు చనిపోయినవ్వుడు వారి స్థాన నమూయుదొో్యోగము 

లా కమించికొసిన వారియందు సంకమించును గనుక విండచే+ద 

'మెవ్వుడునుండదు, ఈ శాద్ధములలో దర్భలుతీల గింజలుత డి బియ్యము 

అక్కర "లేదు ఈ థ్రాద్ధేములు మూడు విధములు, హిరణ్య శొద్దము, 

అన్న శొద్దము, అమ హొద్ధము పితృ జేవతల కిచ్చునట్ట టి (శాద్రములు 

గూడ నిస్తే మూడువిధములుగ నున్నవి. కాని యప్ 'యిట్టివి కాను 

ఒక యథి కారికి వానికి లోబడిన కింది యుద్య|ోగస్థుడు గాసి, అతని 

వలన నువకారము నచేతీంచువారుకాని అతనివలన నవ కారము 

రాకుండ 'జేసికొనువారుకాని ఆయన యన్నుగ హమునిమిత్తము ధన - 

రూవకముగ చేయు శౌద్ధము హిరణ్య శాద్దమన బడును, వత్చ చేవతా 

(ాద్ధములు వగ లే జరువవలయును, ఈ శాద్ధము రాతిజరుగ వలెను, 

వీతృ'చేవతల హిరణ్య (గౌద్ధములు సాధారోణముగ పుమ్క-రములు 

మొదలగు పర్వడిన ములలో నదులయొడ్డున జరుగుచునే యుండ 

వచ్చును. పితృ దేవతా (ౌద్ధములలో వి పితృ'చేవతలు వచ్చి స్వయ 

ముగా (శొద్ధముల (గ్రహింపరు,. ఈ (శద్ధములో అధికారి దేవతలు 

వచ్చి స్యయముగా హిరణ్య (శాద్దములన (గహీ 



క్ర వహననములు 
\ 

(త్రము అక్కర లేదు, ఈ జేవతలకు (శొద్ధములు సయముగా జేయ 

వచ్చును. ఒకవ్వుడు నాయచారులమాలము గా జేయవచ్చును, పితృ 

చేవ కా శాద్ధములలో వింటికి (బ్రాహ్మణులను పిలిచి వెట్టునది, అన్న 

(శ్రాద్ధ మనబడును, అధికారి దేనతలకు గూడ అన్న (శాద్ధవిధానము 

కలదు. హ్రణ్య (గొద్ధయివల్ల కొంతవరకు తృప్తి వవేసి అధికారులు 

(గాదముముహోద తనిఖీకి బయలు బేరునస్వుడు తాబేద*రులు వారికి 

గారెలు, అశేనలు, అవ్పములు, శ్మీరాన్నము. మొదలైన పిండివంట 

లతో, అన్న (౫ౌద్ధముచేసి వారిని తృప్తులుగ జేయవ ల లెను. అందువల్ల 

అధికారి దేవతలు సంపూర్ణముగా తృ _ప్రినొంది (వనన్ను లగుదురు, 

ఈ శాద్ధములు బారు దర్శన మిచ్చినపుజెల్ల జరుపుచుండవలయును, 

ఇదియే అన్న(శ్రాద్ధవిధాన ము, ఇక ఆమ్మ ౪ ద్ద విధానమును గురించి 

ఇన్చెద వినుము. అన్న శాద్ధమును చేయుటకు వీలు లేనవ్వూడు పితృ 

దేవతలకు నయితము అమాద్ధము చేయుచుందురు. అన గా బియ్యము 

వవ్వు ఉవ్వు మొద లెన సరెకులీతో నిండిన పొ _త్తీరులు ఖాహ్నణులు 

కాపులు గూడ ని చ్చెదరు, అధికారి దేవతలకు గూడ సీవిధముగానే 

అమ శాద్ధము చేయవలనియుండును ఈశాద్ధములు పీాందువుల శేగాక 

అధికారమి'లు వహించిన యితర మతస్థులలో గూడ కొందరికి చేయ 

వలసియుండును, అనగా అధి కారి తమ గామమునకు నచ్చినప్వూడా 

(గామవాసులు వారికి గావలసిన బియ్యము వవ్వు,ఉిప్పు. సెయ్యి, పాలు, 

ఇరుగు మేకలు కోళ్ళు "మొదలైన నమ_స్తవస్తున్తులు వంవనలయును, 

ఈపొ త్రద్ల వారు న న్వయముగానే_ (గ్రహించి (శాద్ధముల చేసిన వారికై న 

(్రహింతకు, ఈవిధముగా కలియుగములో నస్ కారి కేవ కాశాద్ధ 

మును కాలాతీతము గాకుండ సమయాన క మణికగ చేసిన మను 

ష్యుడు, ఐశ్వర్యము గలిగి తా చే చెడ్డ వని వేసిన చెల్లుబడి కలిగి 

వన్నులు తక్కువ కట్టించుకొని ఇతరులను యిష్ట మువచ్చినట్లు బాధ 

జెట్టి బోయిగా సుఖంపవచ్చును, 

వది కలిగీ తాశా న్ర్రమునందు (గొద్ధయోాగమను 

ఎనిమిదవ అధ్యాయము, 
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పర్ణాశవమధర్మయోగము 

అహం కారుడు... సాగమోా! పూ యను[గహమువలన చేను 

అవగత (ద్ద కానూ గుహనయితిసి, అయినను సాకింతటితో ౫ ల పిచేదు 

సర్వజ్ఞతగల మో చేత మరికొన్ని యితరభర్శములను (శవణానందకర 

ముగ వినగోరుచున్నాడను, బహుశ ౦కల చేత ఇాధవడుచున్న యా 

దీనునియం దనుగహించి అధర (్రములనుగూడ "దెలువ వేజెదను, 

క లిపురుగుడు...ఆయుమ్మంతు డా శంకలచేత పీడింవంబ జెడు 

నాశిష్యకోటికిని శం కానివృత్తులవలన నుద్దరించుట కే నేనవ తారను త్రి 

తిని, కాబట్టి సిక్టనం చేహింవక సీశంక ల నెల్ల నివారించుకొనుము, షూ 

సఫంకానివారణ చే నాకు వరమానందముక చా, 

అహం . అట్లయిన దేవా! ఇదిగోఅడుగుచున్నాను, వినుము 

= వర్ష భేదము౧డవలసిన దా! వర్ణము లెన్ని అవి యవడ చేసిరి? 

కలి... ఉండవలసిన చే, ఈవర్ష భేదమును నే నేకల్పించితిని, అపి 

మొదట నాలుగు ఇవ్వ్చుడు నాలుగులతులున్నప, 

అహం. నీవా! యీభీేధములు జేసిన వాడవు, (బహ్మ్హ చేసెనని 

లోకులు చెవ్పుచున్నా శే, 

కలి. బహ్మగాదు, నర్మ భేధము వెట్టి వాడను నేనే, వర్ల భేధము 

వలన గాని మైకమత్యము వెడిపోదు, ఐకమత్యము చెడనియెడల నేను 

తలచుకొన్నవనిగాదు. 

అహాం..అట్లయిన మొదట నాలుగువర్షము ల జేసితివిగ దా, 

అంతతో తృ వ్రిపౌందక నాలుగులత్షలవర్ల ము "లేలచేయన ఆను? 

కలి._మొదట నాలిగింటితోనే నేనుచేయదలచుకొన్న నా 

ఘన కార్యము సంపూర్షమగునని తలంచుకొంటినిగాని యంతత్వరగ్గా 



దరి ప్రహసనములు 

నొతలంపు _ నెబవేఅనందున ఒక్కొక్క వర్హములలోను;డి నందల 

కొలది వేలకొలది శొఖలను బుట్టించితిసి, కొందరు కొందరు వరూర్జు 

లలో నేను న వేళించి వారిచేత జనుల నిన్ని తెగలుగ విడతీయించి 

తిని, దేశము శోతనుభావ చేతను ఆచార న్యనసోర ముల చేతను మతము 

చేతను, శాఖల చేతను తెగల చేకను ఇవ్వడు జనులుయెన్ని విధములుగా 

విభాగింవబడి సాశిష్యు లైయున్నానో చూడుము. 
ya. 

అహం... ఇంతటితో జాలునా ఇంకను బేధమువేయదలచు 

కొన్నా'పా? 

కలి... వస్తుళేమిదిణాలును, నావనిదినితో మిక్కి లి (వశన్న 

ముగ జరుగుచున్నది, అననర మనవతుమున నింకను ముందుముందు 

బహునొఖలను నృషింవదలచుకొని యున్నాడను, వరాడు, నానంక 
(క 

ము ఎంతతం పి కరముగ చెర వేంచున వో ore ov : లము, ఎంతతృ సీ వ కరముగ చెర పెంచు న్న. టాహ్మణులలో వెదికి 

గొవృయుద్ పో్యోగములోను ఏన్నవతు.మున వెక్కి. న్రాహ్మాణులను, అనగా. 

మధ్య నె స్పనని యాగసలను చూ జాదులనతడణగ దొోక్కు. టకు (పయ 

త్నముచేసి వారికొంపదీయును. నియోగి ఆ వదవిలోనికివచ్చిన వత్త 

మున _వెదిపలు మొదలగువారి నతడు నేలరాచును. మధురడువచ్చిన 

వీ మున తక్కిన బాహ్నణులను వమాడ్చును, వెన్న వుడు వచ్చినవక్ష 

మున తదితర న్ని ఫులనునట్టి నల్గావ్మను, శూ దుడు ఆసానమున 

(బవేశిం బిన వతు మున (బాహ్ముణుబకందర క కస్సహోవ కారము వేయును, 

తుక ఆ వదవిని పొండినవతమున హిందువులనందర దుంవ తెంపును, 

ర పన్నా గ్ " 4 5 ns అ) a | ఈవిధ ముగా వర్మి ఛేవము మనున్నృతిలో లేదు ఇంత్రలా చేదు, (గామ 

. ములలో బేదు, కాని క చేరీలలో మూ త్రమున్న ది, పానము వర్ణ భేద 

మను దేవత బాలకాలమునుండి మతనంసన్క, రృలు సంఘనంస్క ర 

లు చేశమునుండి తరుముట "క (గ్రయత్నించుట వేత వోరి బెబ్బలు తిన 

” . లేక భయవడి, ఆయు; పొణ్యులెన భటు లెవ్వుడుశాచుకొని యుందుడు 
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కలైనగీత స్ట్గ్రఫ 

గచాయని తలచి కచీరీలలో కాబలూది నిలిచి హాయిగ. గుంజెమోద 

చేయివైచికొని నుఖంచుచున్నది. ఆనాటికానాడు దాసికిదగిన 

యాదరణముగూడ జరుగుచున్నది, ఈచదేవత యీ కేరీలలో 

శాశంతముగ నరిలుగాక నురహీతముగ నుండుగాక | న్మావజ్ఞావి శే 
వ థి ర 

వము చేత వర్ల 'భేద మింతమూ[తముతో నమా ప్పము నంద లేదు. ఇది 

ఖండాంతరములయందు గూడ వ్యాపించియున్న డి మనుష్యులలో 

నల నారికి వచ్చ వారికి, నల వారికి, "తెల వారికి తెల వారికీ, వచ్చవారికి, 
ళం న ఇట య య 

వర్ల భేదముల చేత బహువిధ ము_లెనయంతః కలహాములుగలుగుచున్న వి 

ఇదియంతయు నర భేదముయొక మహాత్మ మే. ఇదియవమూడు నాకు 

కనులు వండువుగానుండునొ వెస్పెదవినుము, జనులందరు ఇంకను 

వలు తెగల్యుకింద భాగింవంబడి ఒకరిమొగముకరు _ చూచుకొన 

కుండా ఒకరి చేతియన్న ముకరు తినక ఒకరి చేతినీళ్ళొకరు స్స్ఫృశి 

యింవక ఒకరునడిచిన దారిని మరియుకరు నడువక నడువునడువు 

కఠినములైన వాగాగదము జేసికొనుచు తరువాత బుట్హిలువ గుల 

గొట్టుకొనుచు కొంవలు తీగుబబెట్టుకొనుచు హత్య యు చేసికొనుచు 

నున్నవతుమున నేనవరిమికానందభరితుడనై యుందును, జనులిట్లు 

కావలయుననియే నేను నకల (వయత్నముల  'జేయుచున్నాడను, 

ఫొంతవరకీ (ప్రయత్న ముకూడ ఫలించినది. వలనన గా వలుతాన్చులలో 

తురకలు హిందువులు నేను చె న జెప్పినట్టు నడచుకొను చున్నారు, 
మం. cn 

"తెనుగు జీశనుందలి (బాహ్మాణులలో గూడ నవీనముగ నిట్టిక తులు 

బయలు చేరు చున్న వి. ఇదినాకు నం కాంతీవండుగ , ఈవద్ధతులు 

నాకిషము. ఈవదతులు చేయేండువరిలుగాక్ ! 
లు థి రం గు 

ఇది కలిగీ తాళ" న్రమునందు 

తొమ్మిదనయ ఛ్యా యము 

౨. 
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అజాంకాడు-చేవా! మహానుభావా ! న సైన్ నుధ ర్మ రౌకాగము 

అమృతమువ'లె నాకు శవణాసందము గలుగ జేసినది, చాలవరకు 

నాకు గలనం చేహములు_ తీరినవి, ఇంక స్వల్బవిషయములలో 

మ్యాళమే నాకు నం చేహాములున్నవి. 'ేవరవారివంటి పరమగురు 

వులు నాకు ఈ జన్ఫమునందు దొరకరు నరేగనదా ఇకముందు 

సహ్మనజన్నృములకై నను లభింవఠు కాబట్టి దీవముండగా నే యిల్లు 

చక్కం- బెట్టుకొన వలెనన్న "వద్దలమా టలనుబట్టి మోవంటి'వెడ్డలు 

సామాత్క-రించి యున్న పుణే ధర్శనం చేహూములన్నియు దీర్చికొన 

న లెను. తరుణముదాటిపోయిన తరువాత విచారించిన కార్య మే 

ముండును, కాబట్టి నేనొక చిన్న నం దేహము నడుగుచున్నాను. 

అన్నుగహించి “"చెప్ఫవలయును, 

కలి___వత్సా నావంటి గురువు దొరకుట సీ కెంత దుర్గ 'భ మో 

వినయ విభేయతాది సద్దుణములుగల సీవంటి యు_త్తమ శిష్యుడు 

నాకు దొరకుటయు నంతిదుర్ల'భ మే, కాబట్టి మనమిద్దరము పూర్ణ 

జన్గమందు చేసికొన్న పుణ్యమును బట్టియే మన నిట్లు గురు శిష్యుల 

మైలిమి. శాబట్టి క్స్ సంచేహములదీర్చుటకు సిద్ధముగ నున్నాను, 

అడుగ దలశఛిన వేమియో యడుగుము, 

అహం. స్యామిా ! మహా ప్రసాదము బ్రిదిగో మనవి చేయు 

చున్నాను వినుండు, పూర్వ కాలమునందు (వతి (గావనమందును (వతి 

గృహమునందును పీశాచములు విశేషముగ గనబడుచు వచ్చిననని 

మన వెద్దలవలనను గొన్ని పు_స్థకములవలనను ఏనుచుందుము, ది 

యేమొకాని యీదినములలో ఆపిశిచములు బొత్తిగా గనబడు 

టయే లేదు, ఆపిశాచముశేమైనవి? ముక్తిపొందినవా ? నాశనమై 

. నృవా? జన్నాంతరమ- నందినవా? ఈ సంచేహము తీర్పవలయు, 
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కలియ న త్సా ! ఎంత నెజ్టి వాడవు, వ్రిశొ చముబుకు ము క్రి 

యమెన్నడును చేదు. నాశన మంతకన్నను లేదు, అవి జన్నాంతరమును 

బొందబట్టి మీకు విశేషముగ గనవడుట లేదు, 

అహాం_.. వమి ? జన్నాంశరమందినవా ? అట్లయిన నివ్వు 

జేరూవముతో భూలోకములో నున్నవో 'చవ్ననలయును, ఈనంగతి 

వినుటకు నామనస్సు మిక్కిలి త త్తరవడుచున్నది. 

కలి__ఇదిగో జెప్పుచున్నాను. మన దేశములో ఈ నుధ్య 

రమారమి నూరు సంవత్సిరములనుండి పహూణనర న్వతియని యొకా 

నొక దేవత యిక్కడ [వవేశించి తిరుగుచున్నది ఆమెవద్ద గొప్ప 

గొప్ప మంత్రశక్కులున్న వి, ఆ మంత (వభావముచేత విశాచము 

లన్నియు నా 'జేవతకు జంకి మన దేశములో వెనుకటి రూనములతో 

నిలువ తేక అతృహత్య చేసికొని జన్నాంత రమునోొంది మారు 

వేషములతో లోకములో తిరుగుచున్నది. ఈ మాద వేవముతో 

నుండుటబట్లి యని వెనుకటి పిశాచముబేయని యానవాలు 

వట్టుట (గ్రహించుట మిక్కి-లి కష్టముగానున్నది. జన్నాంతర మెల్తిన 

యో పిశొచములకంెట అనలు పిశొచముతే మిక్కి-లి మంచివని 

తోచుచున్నది. వీలయనగా అసలు పిశాచములు ముంత వేత్తలకు 

ఛయవడు చువచ్చిన వి, ఈవి శాచములకట్టిభయము లేదు, పాతపిశాచ 

ములు కొంత కుంభ ము వెట్టి దిగతుడుపు "పెట్టిన వశమున తృ క్రి 

పొండి నడిలివెట్టి వెళ్ళిపోవుచుం డెడివి, ఇవ్ఫటి దయ్యముల కెన్నడు 

తృ ప్పియేలేదు, వెనుకటి దయ్యములు ముంతపొగ మొదలయిన వాటికి 

మంతవిభూతికి బెదిరిపోయెడివి, ఇవ్చటివాటికి జెదురు లేదు, అన్నటి 

పిశాచములు మనుష్యుని త్వరగా జంపుకొనిపోయెడిఏ, అఇవ్నటివి 

మనుష్యుల చావనియ్యవు, నదిగా (బ్రతుక నియ్య, పూర్వపు పిశాచ 

ములు వల్ల కాళ లోను మందబయళ లోను పొడుకొంవలలోను దొడ్డ 
oN 
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లోను వెట్లమోదను బానము వేయుచువచ్చినవి, ఈ నాటి పిశాచ 

ములు చక్క-గా కొంవలుగట్టువొని కాపుకములు సేయుచున్న వి. 

పూర్వ పుదయ్యములకు నోళ్ళుచిన్న వి, కడుపులు "పెద్దవి ఇవ్చటివాటికి 

కడుపులు ెద్దవే, నోళ్లూ'ెద్ద వే, ఆ విశాచములకు మసిమలు 

ముందుకు పాదములు వెనుకకు నుండుననియు నందు చేశ వంకర నడ 

కలు నడచుననియు జెవ్వుదురు, ఇప్పటివాటికి పాదములు సరిగానే 

యుండునుగాని మెందుచేతనో తవ్వునడకలు వంకరనడకలువాటికం కు 

నెక్కు_డుగనున్నవి, ఆపిశా చములకు సం తాననృద్ధి లేదు. ఈవిశాచము 

లకు సం తాన వృద్ధిగూడగ లదు, ఆ పిశాచములు మనుష్యుడు ఒంటిగా 

వెళ్ళినపు జె బాధ వెట్టును. ఈ పీశాచములో మనుష్యుడు నూరు 

మండిలో కలిసియున్నను పీక్కు. తిని "బాధ పెట్టును. వాటిని మారణ 

హేమము చేయవచ్చును ఏటినిట్లు చేయుటకు ఏలు లేదు, కాబట్టి 

కొ_త్తయవ తాగములె త్తిన యీనాటి పిశాచములు “నై కి మామూలు 

మనుష్యులన లె సాధువ్రలుగ గనబడుచున్నను, వెనుకటి వాటికంయె 

లోకమున చెక్కుడు మోధకరము.లై యున్నవి. ఈ నాటి యీోవితొచ 

ములు నాలుగు విధములు. ఇందు మొదటివి గురుపిశాచములు, ఇసి 

గురువులమని పేరు సెట్టుకొని తలలు నొరిగించుకొని కాపూాయ న్యస్త 

ములను గట్టుకొని దీళ ము లెక్క. శిష్యులై న ముందభాగ్యులలో "వేగము 

"లేనివారిని వెలి వేసి నేరములున్న వారిని హిరణ్య శాద్దములు పుచ్చు 

కొని నదలివేసి పాదపూజలసి "పేరు పెట్టి ఛిక్షులని పేటి సెట్టి నందల 

కొలది ధనములాగి సంసారములను దిబ్బ చేసి మనుష్యులను వీక్కు- తిను 

చున్నవి, శండవవి అధికార పిశాచములు, ఈ విశాచములబాొ 

ధనుభవించుచున్నారు. గనుక సీకు విస్తరించి వెన్చనక్క-ర లేదు: 

మూడవవి యాచక = పిశాచములు ఈ పిశాచములనంగతి వెవ్వుట 

క్ నేక నంవత్సర ములు వట్టును, (నాసిన దో భారత రామాయణముల 
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వంటి వెద్దగంథధములగును, ఈపిశాచములు నిజముగా మనుష్యులను 

నిలువ బెట్టి రక్తమును పీల్చి చేయుచున్నవి, ఈపిశాచములు ఆనహీంం 

చిన వతమున మనుష్యునకు మాటతోచదు వపనితోచదు, మనసు 

మనసులో నుండదు, అన్ని నృత్తులలో యాచకనృ త్తియే యు త్తే 

మో త్తనుమని యీాపిశాచములు నావా 3] నృద్ధియగుచున్నవి, ఈ 

వీణా చముల తాలూకు దగ్గర చుట్ట మొక టిగలదు, దాదిజేరు మొగ మా 

టము, అదివచ్చిముందుగా మనుష్యుల నొవహించును. ఆ తరువాత 

యాచకపిశా చములువచ్చి మనుష్యులను వీకనారంభించును. వాటి 

"తాలూకు చుట్టము ముందుగావచ్చి యావహీంచుట చేత మనుష్యుడు 

"వెంటనే యీపిశాచముబకు లోబడిపోవును.. గుళ్ళు గోపురములు 

కట్టింతువుని ధ్వజ_స్తంభ ము తె_క్రింతుమని నత )ముటు "వేయించు 

చున్నామని దేవుళ్ళకు _మొక్కుచున్నామని వంకలు పెట్టి యాపిశాచ 

ములు బయలు చేరును, ఏటికి కుంభములతో తృప్రిలేదు, దిగదుడుపు 

లలో తనివిలేదు, ఇచ్చినను తంటా ఇన్యకున్నను తంటా, పిశాచ 

ములను నదల్సుకొనుటకు కొ_త్తనుంత గాళ్లు కానలెను. సాలుగవవి 

అల్లుడు పిశాచములు ఇవికట్నముల పేరు వెట్టి అ త్తవాకికొంవలు గుల్ల 

చేసి విపాహములై నతేరుపాతే గాద్మికింద వందికొక్కు లవ లెచేరి అ త్ర 

వారియింట చెడతిని అ త్తమామలను యావజ్జీవమువీల్చి విప్పి చేసిచాధ 

"పెట్టుచుండును, ఈవి శా చములన్ని టికి మునువటిముంత పొగలు మొద 

లయినవి వనికిరావు, అహంకారుడా! ఈపిశాచములన్నియు నున 

శవ్యకోటిలో జగ నవిగనుక పీటికి మరియొన హని చేయకూడదు, 

అహాం.__చిత్తముదేవెా, ఈయోగము  చాలాభాగున్నదడి 

ఇది కలిగీతా మహో శా న్ర్రమునందు 

విశాచ యాగ మను 



సా యు జ్య యాగము 

అహా౧కారుడు.__భగవంతుడా! ఈవరకు బహుయోగములు 

తమముఖుమున విని జంగమస్తానర రూవకములగు నకలభూతకోటిలో 
నేన గగణ్యుడ నై తిని జన్నఫలించ, ఇప్పుడు మనసునకొక కొ త్త 
సంశయము సపుట్రైనది, మాడ మహోనుభావులరు మామహివు భుపొ 
రము, -ఈతోలుకన్ను లతో మిమ్ము నెవ్వరును జూడ లేరు, మోరుతల 

వెం టుకకంకును నన్నముగాను -వోడిగింజక ౦ కును సూమ్మముగాను 

దూవములు భరించి సక లజంతుకోటి హృదయళకులలోను నివాసము 

చేయుదురు. మారు వాచామగోచరులు, వెయ్యేల మామహిమ చెప్ప 
"రానిది, మూాఠతు సవవ్స-రానివారు, బ్రిందు చేత మోరందరి కన్నులకు గన 

ఇిడకరు, కాబట్టి యేరా వనకముగా మిమ్ములను లోకులు _ పూజసేయ 

వతెనో మాకు “దెలియ జేయవలయును, పూజావిధానము “తెలియక 
పోయిన -వో మూ, క్షి యంతయు న్యర్థమైనదగును, 

కలి. ఆయువష్మంతుడా | అహాంకారుడా | ఈనశ్న నడిగి 

సీన్రు ఇలివిగల వసిచేసిలివి, భక్రీియంతయు చేయునట్టి యర్చనము 

లో నేయున్నది. కాబటి పతిమనుస్యుడు పూజావిథధానములో జాగ 

రూకు'డై యుండవలెను. ఈవిషయమై నీకు నేను వర మోవ బేశము 

చమూ ము. ము కి వచ్చినను రాకపోయినను దీనివలన నే గనుక యో 

బవభయమై నీవు మిగుల సావధానుడనై యుండవ లెను, 

అహాం____ఆవిధముగానే యున్నాను, ఇవ్వుడు మనస్సులో రెం 

రజత లంప్పు లేడు, మూయువచేశన్లు సీనముయములో జేసినవకమున 

అయం నడినట్లు నామన స్సులో బడిపోన్రును, కాబట్టి సత్వరమ జెప్ప 

నజటయును, 

ఈ శ్ 
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కలి__ ఇదిగో చెప్పుచున్నాను ఆకర్టింపుము, 

అహం. దెవ ముక్క_డా? అనేకులా ? 

కలి... దెన ముక్క_డే, ఆదైనమును నేనే, 

అహాం.___ఇతర దేవత లున్నారా లేరా? 

కలి__ఉన్నారు, 

అజాం___వారిని పూజించవలసినదా లేదా! 

కలికోొ ఎందరిని పూజింపవ చచ్చును, కొందరిని పూజింప 

గూడదు, 

అవహాం._ ఎవరిని పూజింవవచ్చును, ఎవరిని పూజింవగూడదు, 

ఆసంగతి చెవ్పవళెను ? 

కలి___అే నేనును జెవృదలచుకొన్నాడను, వినుము, ఈ 
మునుషు్నలు పూజ చేయునట్టి "చేవశలు చాలవరకు వాకు లోబడిన 

"జీవత లే, కాబట్టి వారికి శః సిన పూజలన్నియు నాశే ముట్టుచుం 

డును, పతి గ్రానుమందు (పతివట్టణవుందు లారులై ట వెలసియుండు 

నట్టి (గామచేవతను నేనే, నేను నావమాయచేత స్తీ (స్రైబన్సుము ఫురువ 

జక్చముగూడ ఎ_త్తగలను, అమ్మవారలని 'పేదువడియున్న యా 

(గామ చేనత లన్నియు నా యవ తారములే, నాటికి జరుగునట్టి 

పూజలు జాతరులు, ఉత్సవములు నాకు మిక్కిలి యిష్ట్రములు, ఆ 

“దేవతలకు బలినిమి _త్హమె మేకలను దెచ్చి కట్టి ఇెట్టినపుడు నానంతో 

పము జెవ్ప నలవిగాదు, అవి వమరణభీతి చేశ, 'అరచుచున్న ధ్వని నా 

చవులకు వండుగగా నుండును. ఆ మేకల జంపిన ర కృము భూమిమిాడ 

(వవహ్మించినవూడు భూ'దేవిమాద వనంతము గొట్టినట్లు నామనస్సు 
నంతోవీంచును, జాతరలలో బండి వళిక జ్ఞలకు 'బకికియున్న షంది 

పిల్లల గుచ్చి అమ్మవారి నూశేగించున: పుడు, ఆ వందిఫిల్లలు 

'మొట్టోయని భాధవడ లేక యేడ్చిన యేడ్సులు నాచెవులకు పీణాణాన 

మ్యులై వినబడుచుండును, ఆయుత్సేవములో దిరుగు | ప్రతిమనుస్య్యున 

కవ్వుడు నేనే వూనియుందును, అహహ! పూర్వము మన హ్యుభలి 

చ 
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యిచ్చి మనుష్యులను కిడియాడించి స*కెంతో తప్పి వి కలిగిం చెడు 

వారు. కటకటా ఆమేలుడిశము లన్నియు బోయినవి. ఇప్పుడు పాడు 

దినములు వచ్చి కూర్చున్నవి, ఈ దుష్ట దినములలో గొల్లలు మేకలు 

'మొదలగువాటితో నే తృప్తి పొందుచున్నాను. ఆ (గామ జేవతలకు 

మనుష్యబలులు మొదలయిసని యునువటిన లె యియ్యక పోనుట చేత నే 

"జేశములో యీకఠివ్పులు ఈ య కాలమృత్య్యువులు, ఈబొబ్బలమ్ములు 

బయలు చేరినపి, ఇదిగాక (గ్రామమధ్య హం దుండు పోతురాజును నేనే: 

మరియు కాళీమహోశ కిని నేన. ఆమెకు చేయు మాంసపు నై వేద్య 

ములు కోల్లునె వేద్యమును మవాటువాటున నివ్సటికిని యిచ్చు నర 

బలులు అన్నియు నాకే ముట్టు చుండును. వత్సా! బిహాం కారు డా! 

ఈపాడుకౌల మేమిటికాని హాము కాఫీ కాపూజ సర్వోత్కృష్ట 

ముగా వెలసియున్న పుడు నాయణునోర థ భు సంపూక్ష సిద్ది యగుచు 

వచ్చినది. అయినను యివ్వడుగూడ యేవాటునో మాటునో నర 

బలులు తరుచుగా జంతున్రల బలులు జరు'సచున్నని కాబట్టి చేను 

(బ్రతికియుండి మోంవంటిశిష్యుల పవ చేశము చేయుచు, అధికారము 

చేయగలిగితిని,  ఈవిధముగానే యజ్ఞ ములు గూడ నేనే. అందులో 

నొశిష్యు లై న (ాహ్నణులు కొందరు కటిక వాళ్ళకంు బాగా 

ఒక్కొక్కడు నూేశోసి మేకలు కోసిన వాళ్ళున చ్చి నాకు కొంతవరకు 

కనువండును సేయుదురు. కాసి వైన్మవులు మాధ్యులు నిజపశువులను 

చంవరుగనుక వారు చేయు యజ్ఞ ములు నాకిష్టము లేదు, ఇవియేగాక 

యింక లోకములో జరు గుసట్టి “ వికృతముతైన యారాధనలలో నే 

నెవ్వుడు (బత త్యతుమైయు” దును, ఇది నన్ను పూజంచుటలో నగు 

ణోపాననము, క నిరుణోపాసనమును గురించి నంగహాముగా 

జెన్చిద వినుము. _ నిజమైన చెైవభ కుల. కవశారములు చేయుట, 

నత్స్రవర్త్యన గలవారిని బాధించుట, అసత్యమునే యెల్లపుడు నాలుక 
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మోదనుంచుకొనుట నోరు నూటలాడుచున్న నొసలు వెక్కి-రిం చునట్లు 

సంభావించుట, సెకొకనాట లోవల నాకమాట చెవూట బుద్ధివ క్ర 

ముగా (బ్రనకెంవ జేయుట జనులకన్ను లలోదుమ్ముకొట్టుట, జార తము, 
యు 

-వోరత్వము, చమొవలగు వానియందు (జ్ఞ గ లిగియుండుట సుదలయి 

నవి నా విషయమైన నిర్లుణోపొసనములు, ఇవి చేయివిధములుగ 

నున్నవి. తవ్వుసృృష్షులు చేయుట 'మొవలయినవింక చేను జెప్ప లేదు, 
రు 

బుద్ధికుశ లత గలవా రవియన్ని యు నూహించుకొని ఆపిధముగ నన్ను 

నుపాసన చేసీముక్పులు కావచ్చును. ఇది నీకు సం ₹హాముగ. జెప్పి 
న 4 ( 

తిని, ఈవ కారము నగుణసిడుణోపానన ముల చేసి నన్ను మెప్పించిన 
౧ 

వాడు నాలో _నెక్యమగుదురు అదియీ సాయుజ్యము క్తి, 
డై ¢§ టో 

అది కలిగ తా శా న్త్రమునందు సాయుధ్య యోగ మను 

వమనొకండవ యధ్యాయము, 

అలీ en 

నదనసనద్వి పేకయోగము 

అహాంకారుడు. పలుకుచున్నాడు-_జేవా! నా యోగము 

చాగుండుటచేత బహుయోగములు మోనలన పివియున్నా ను, ఇంక 

మీద యొవరితో సహవాసము చేయవచ్చునో యెవరితో జేయగూ 

డదో యే గంథముఖు చదువనలయునో యేవి చదువ గూడదో యెక్క 

డికి పోవచ్చునోయెక్క.డికి పోగూడదోఅనువివయము నాకువ చేశింవ 

వలయును, 

కలి... వత్నా! అందుకు నంచేసామేమి? ఇదియే సదసద్వ్యి 

"నేక ళయూగ మనబడును, అన్ని యోగములు చెప్పి యిది చెప్ఫక వోవుట 
~ 
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సక లాభర ణములుబెట్టి శీరన్సునకు కిరీటము వెట్టక బోడిగా నుంచుట 

వంటిది, ఇదిగూడ ముఖ్యమైన 'మోగములలో నొకటి, అతిముఖ్య 

మనికూడ చెప్పవచ్చును, కాబట్టి చేక్చికొనవ'లెనని యాన క్రితో 

నిండియున్న సమన: త్నేతమునందు నా యువ జేశబీజములను విరివిగా 

జల్లెదను.. ఇవి త్వరలో నే ఫలించి వర్గిల్లు గానక. 

అవాం_.._ మహానీయులగు మోదర్శనమనసియెడు 'మేఘోోదయ 

ముచేత యిడివరకు బీడువడిన నామానసమేతము చక్కగా వదును 

శెక్కి యున్నది, మోయువ జేశవీజములు చక్కగా నాటుకొనుచున్న 

వని నేను సంతోషించు చున్నాను, కష్టపడి చల్లిన మోవి త్తనములు 

వ్యర్థ మైపోవుటకు రాతి నేలగాదు, చవుటివజ్ఞయు కాదు కాబట్టి యను 

గహీంవవలయునని కోరుచున్నాను, 

కలి__వత్సా! సావధానుడవై వినుము, ముందుగా నహ 

వానవిషయ(మై వెవ్వుచున్నాను, వున స్ఫులో నిజమైన వైరాగ్యము 

గల సన్యానులతో నెవ్వుడు సహవాసము చేయవద్దు. వెధనకు 

దండము నెట్టగా తన్ను బోలి (బ్రతుకుమని దీవించునట, అశ్ళే సిరాగు 

లతో స్నేహముచేసిన వాడు. విరాగియె పాలై పోవును, ఈవిధము 

గానే తృ_ప్తిగలవారితో స్నేహము చేయ/ాడదు, తృ ప్రికోరికలను 

"ముొలవకుండ వాళశనమువేయు వేటుపురుగు, అది అభివృద్ధిని గాని 

య్యదు, మిక్కి లి చెడ్డది, దానిదరికి వెళ్ళగూడదు, ఈవిధముగానే 

చేడాంతులుసీతిమంతులు మొదలయిన వారినిదూర ముగ బరిహారించ 

వలెను, అధికారుల యిండ్ల వద్దను ధనవంతుల యిండ్లను ఎప్పుడు 

దాస్యము చేయుచునుండవలయును, ఆత్మగార వము గలబారముని 

విజ్ఞపీగునట్టిపాగ రుబోతుల మొగ మైన జూడగూడ దు, అంటుజాడ్యము 

నలె వారి ఫొగగ్రబోతుతనము. దరికి వెళ్ళినవారి కంటగలదు. ఉప 

న్యాసము లెవ్వుడు. వినగూడదు. నభలలోనికి వెళ్ళగూడదు, నరక 

న 
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మునశై న బోవచ్చునుకాని యాస్థలములకు నెళ్ళగూడదు, వృ తంత 

నృతికలు ముట్టగూడదు, చదువగూడదు, వినగూడదు, అవి (తాచు 

బొమమ లనంటివి, పు స్తక ములలో కాన్యములు నుం దిని, ఉవనిమత్కులు 

ఆఊసుపోనికూతలు. వేదాంతము వెభవముంశల ననపగము, భార 

తము బొంకు, రామాయణము రంకు, భాగవతము వనిలేనిపాట, 

(వ్రహ్లాదచర్శిత కోలలోను  జదువకూడదు, కృష్ణలీలలువుట్టుకు 

కొంచెము కంఠ తాఃపట్టు. తెనుగుపున్తకములలో కపిచోడవ్స శత 

కము, రాధికా సాంత్యనము, - తారాశశాంకము, దం |దశేఖాసిలా 

పము, కొక్కో-కము యీమెదు (నతిమనుష్యునకు వంచ పాము లై 

యుండవ లెను, ఏటిలో న రనమున్నది. వీటిలో నె యానందమున్న ది, 

పీటితోన ము క్రి యున్నది, నేనా మొదుపు స్తకములలో అతరరూపు 

డనై యున్నాను, కలి బ్రహ్మూవాదులై న మహానుభావు లీవివ యము 

'నిబుగుదురు. వేశ్యాగృహములు జూదపుపొకలు కల్గుదుకాణములు 

గంజాయికోట్టు మద్దతు ఖానాలు వెళ్ళదగిన స్థలములు, నోటికి 

రుచించిన వస్తున్రులన్నియు దినవచ్చును. ఇష్ట మైన దెల్ల ఆగ వచ్చును, 

మనోజ్ఞ మైన (పతివస్తువు జూడవచ్చును,  శావ్యములై నవన్ని యు 

వినవచ్చును, అట్టివి కూడదను వారు మూూర్థులు అరసికులు ద్వి పాద 

వశున్రలు, వలనసనగా వశళుఫృలు సంగీతము వినలేవు, నరనము 

(గ్రహింవ లేవు, ఇదియే సుఖసాధన ము, 

ఇది కలిగీతా శా స్ర్రమునందు 

నదనద్వి వేక యోగమును 

వం డై ండవ 

యభ్యాయము, 

oe Eo శ 
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అహాంకారుడు వలుకుచు న్నాడు, 

అహం. మహాత్మా | కొలిపుళతుపా! ఇదినరలో మిరు మో 

(వభానమంతయు సెలవిచ్చినారు కాని నాకోరిక [పకారముగా మిం 

యొక్క. నిజమూూ ర్రిని చమూవ తేదు. విశ్వ వ్యావక మై నుప హోద్భుత మై 

లోకతంత్రమును నిరషహీంచు చున్న మోది న్య నుర _ర్థిని కన్నులార 

చూచి సంతోషింవవ లెనని చికకాలమునుండి యున్నది, అమూ_ రిని 

చూచినగాని నానం చేహములు పీడవ్రుకావున దీనుడై న యాశిష్యుని 

కరుణించి మాసన్యమూ_ద్తిని జూన భొర్ధిం చెదను, 

కలిపురుషుడు వబుకుచున్నా డు, 

కటి__.వత్సా ! అహుంకారుడా ! నేను లోళముంతా వ్యాపిం 

చిన పుదుషుడ సేయసి యింతకు కము న్నే "'జలివీయుంటిని, అయినను 

మందబుద్ధి వై న పీకద్రి నంపూర్హ ముగా (గ్రాహ్యమైనట్లు కనిపించదు, 

కోవ్రన సీయిస్ట్రానునార ను నావిశ్వరూవము నుగ నబర చి నిన్నుధన్యుని 

నెదను, కాని పిరికిగుండెగల నీవు ఛభయవడుదువేమో యని నం జే 

హాము గలుగుచున్న ది, అసయునుగాక్ష యీతోలుకన్ను లతో స్ు 

నావిశ్యరూపవమును భూడజాలవు, సీశేగాదు, నావిశ్య్వరూవమును 

జూచుటగు ర్య దాది చేనణలకు మహీ సాసురమర్లని ముదలగు చేనత 

లకుగూడ సాధ్యము కాదు. వేయికన్నులున్న యిందుడు, శెండు వేల 

కన్నులున్న శేషుడుగూడ నాపిశ సరవ మును భరూడజాలడని భక్తు 

తెల్ల పుడు ఫోవి.ంచుచుండ పవ లెక్క. గాదు, అందుశేత సీవ్ర 

యీరూవమును సమ్మగనుముగా జూచి యానందించుకొరకు స్పి్ష్ర 

వీ శాచదృష్టి నొనంగుచున్నాను, ఇదిగో సావధానుడివై యుండుము, 
గ్త్ 
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అవహాం._. దేవా |సానధానుటనై యున్నా నుగాని ఎందు చేతనో 

తల తిదిగుచున్నది. కండ్లు మిటుమిట్లు గమ్ముచున్నవి. మనస్సు 

సూరిపోవ్రచున్న ది, మునుపు ॥ కనుపించినవస్తువ్రులు కనిపించుట నేదు, 

"నేను భూపిుమిాద నిలిచియున్న ట్లు వోయట'బేదు, ఆకాశముమిదికీ 

'నేనెగికిపోవ్ర చున్నాను, 

కలి___వత్సా! అదియే పిశాచదృష్టి, జానితో నన్ను నీవు 
చూడ లవ్ర, శార్యము కెర్చుకాని చూతును, 

అహా ాం..--స్వామిా ! మాచు చున్నాను. ఆహాహా! నీవే 

(ద్రహ్మాండ నాయకు శస్ర , సీవే సక కలభూచములయొక్క_ లోవలను చేలు 

నవలను నిండియున్న పొడవ . అఖండుడవు, అనంతుడన్ర,  ఈభూతము 

లన్నియు నీవలన వెరుగుచున్నవి కోరికల కన్నిటిక సీనే యాధారు 

డన్ర, అహాహో | సమూ ర్వి లోశాతీత ఇ మె, అసా సాఫారణమైం, (బహబట్టండ 

వ్యా వృమై యద్భుత మై భయంకర మెయున్నది. అసూూయయు, మత్చ 

రంబును నీకు న్మేతంబ్బులె + చించసిమ్వుజవ లె దేదీవ్యః మోన సభలతో 

"వెలుగుచున్న పి. వంచ మహాపాతీకంబులు సీకు సడలు, సీకో చెవు 

లందు కొండెంబుణాను, మనస్సునందు కాము (కోధ, భోళభులును, 

నాలుకయం దనత తంబు బూతులును, కొండనాలుకీయందు లంచము 

లును, హృదయంబున దంభుడును, కంథంబునం శాఖా జేవియు, అలా 

టంబున మాయయు, భుజంటులందు కావిడిబద్దలు దుడ్గుకట్బలును, 

ఏస్ నిందా చేవతయు, వటీస్థఅంబున నా స్తికొ మహో డేపియ, కుడి 

హస్త్వమున హింసాచొర్య "జేవతలును, చెకము హన్తమున కత్తులు, 

తుపాకులు, ఫిరంగులు, నాభి సొపోూణము మున్నగు హింసా సాధన 

ములును, రోవుకూపములందు పాములు, కేళ్ళు సలట్రగ్ల జబ్బలు, 

చెల్లలు, కండ యుములున ఉపరంబున చెద్ద పులులున్సు త్ కోజేళ్ళు, 

9 మీంకాంబంలుము, నాధీయందు పాడు కునూతులు, గుహులును, పొదంబుల 

ఐదు జూదపు సొకలు చేళ్యాంగ నాగృసహాంబులు, కల్టుదుకాణము 
= త య్యా 
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అను, నాక గి నబడుచున్న ఏ, మరియు సీకు బద్ధక ౦బు నడుము, అతి 

సీడీలు నీకు జెస్పలు, కొడవళ్లు, ఇాకులు, కత్తిపీటలు, గరిగమ్ములు 

స్ప గోళ్ళు అధ ర్భింబును అజ్ఞూనంబును సీస కోంలతె యున్నపి. 

కళను, వ్యాధి, పిసూచి, మహటూోచి, బొబ్బలమ్ము స్మ్పియ పు తిక త 

సీయుడిలో గూర్చుండి వేలకొలది శవముల 'చెరుకుగడలవలె విరుచు 

కొని”తినుచు సీ శరీరము బాకి యాడుకొను చున్నారు, దుర్షంధ 

ములు సీయుచ్భానని జ్వ్యానంబ్బుతె య్నుందున నేనావాననకు భరింవ 

జాలక దరికి రాజాలకున్నాను, లోకమును మాడ్చి వేయుటకు 

తక్కిన సీశ కులన్నియు నొక యెత్తు, ఈయుఇ్యాసనిశ్వానంబు లొక 

యుత్తుగ నున్నవి. మురికినీరు సీపమ్మటమైొ కాలువలుగ బవహీంచు 

చున్నది, ఇందులో సీ పరమ భక్తులు నిన్ను స్థవము జేయుచు 

ఓహోహో | యెట్టు తనివిదీర స్నానము జేయుచున్నారు? ఏమి వారి 

పుణ్యము! వ్మి వారిభాగ్యము? వారికి అర చేత మోతను కనిపించు 

చున్నది, ఆహాహా! సీజీర్ణకోశ మెంత యద్భుతముగ నున్నది ? దాని 

యందు. వేలకొలది కసాయ దుకాణములు రక్ష (వవాహములతో, 

ఎముకల గుట్టలతో, మాంనపు కండలతో, చర్మముల ఫొండలతో 

భీఛభత్పముగ నున్నది, యజ్ఞాది [కతువులు జేసిన సోమయాజులు, 

వారికి తోడ్చడిన మహనీయులు, జంతువులనువట్టినకుమ్మురులు, "ముద 

లగువాడు చర్జుపుకొండలదరిని నాకు కనిపించు చున్నారు. మహాను 

భావా! సూయుభయపార్శ్యములందు నిలిచియుండి చేతులు జోడించి 

మిక్కిలి న్మములై, మోకు స్థవము జేయుచున్న వారెవ్వరు! పోతల 

మోద నేదో యొత్తుగ బుట్టవ లె నున్నది, అది యేమి? మీరు చేతు 

లతో యెవరీనో (సీమచేక వీపుపై తట్టుచున్నారు, అంతగా మోకు 

(ప్రయ్యులెన ఆశిష్యు ఆెవ్వరు! మాకోతలనందున బడి గానుగలో బడిన 

- ఇరుక్తుగడలవలె తుత్తునియృలె నలిగిపోవుచున్న పీరెవ్వరు? మోశరీర 
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ములోనుండి వ్రవహించుచున్న యీ రకృము యుక్క..డకు పోవ్ర 

చున్నది! 

కొలిపురుస్గుడు వలుకుచున్నాడు, 

కలి__న తా ! ఇవ్వడు సీకన్నులు ధన్యమైనవిగ దా ! పీన 

భయపడకుము, నీవు విరికివాడవనియే నాయావమున నూజవవంతెన 

నీకు జూవ లేదు, సీకుగల నంజేహుముల నెల్ల నేనివ్వుడు నివారించేె 

దను, న్నావక్క- నిలిచి నన్ను స్వోతమువేయుచున్న వాడు చార్యా 

కుడు మొదలగు మహధ్ధలు, వానే నాథర్ముములను లోకో కారా 

ర్భమై లోకమున ప్రకటించి లోకులను_ వాగసచేయుచున్న మహాను 

భావులు, వారి వాక్కు_'లే వేదములు, చేవుడులేడు, కలిపురుసుడే 

భగవంతుడని వారిసిదాంతము, ఈమహోరి నాయొక్క- నంపూర్త మెన 
® యె To 

యవ తారము, లోకములో నూటికి తొంబదితోొన్ముండుగుకు Cయాయన 

శిష్య లే, ఇంత యెందుకు? ఈయన యే నామం తి, నాకుడిచేయి నా 

బహీః[పొణము, సొతలవె బుట్టవ లెనున్నది అ్మవమాంణము, అది బుట 
౧. కర్ర ఉట 

కాదు నొకిరీటము, ఆకిరీటమునై మూాణిక్యమువ లె వెలుగొందు చున్న 

దానిని చూడుము! అది నాజేండా, అదియే యృవతిష్టయను వెల లేని 

రత్నము, నెనుక నొకమాజు మాకు వరమశతునైన లజ్జ్ఞాబేపిని 
ర జ 

జయించిన పుడు, అమూల్యమైన యోరత్నము ఆమె ఖజానాలో 

మాకు లభీంచినది, దీనికాంతు "లెల్టప్వూడు (వవంచమంతట వ్యాపించు 

చుండును, ఇది నెలుతురులోను చీకటిలోనుగూడ నొక్క-తీరున 

(వ కాశింవగలదు, 

ఇది కలీగీతా శాన్ర్రమునందు విశ్యరావ(వదర్శనమను 

వదమూడవ అధ్యాయము, 

న 
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అహాం___బేవ దేవా ? దేవరా రిదివరకువ చేశించిన ధర్మము 

లను సినినతరు వాత నామనస్సు వదమూడు కళలతో నిండిన చంద 

మండలమువ లె నిర్శలమై ధగద్ధగాయమా న మై వెలయుచున్నది. నాకు 

గల తక్కిన నంచేపహా ములుగోడ చావినవతమున నామనస్సు హోడశ 

క శావరిపూర్ణ మైన చందవ ండలమువ లెజ్ఞానామృతమునకు సిలయమై 

భాసిల్లు చుండును, కావున నట్టినం చేహముల బావవలయు, 

కలి__వత్సా నీవుగల నంచేహముల వాపుటయగదా నాన 

కల [వయత్నము ! కావున నీవు నిర్భయముగా నడుగ వచ్చును, 

అజపాం._వముభో తా జన్నాంతరమున్న చా లేదా? అట్టి 5 జన్నాం 

తరమున్న వతమున సీభ కు క్తులెట్టి జన్మము "లత్తుదురో నిన్ను బ్వేషించిన 

వాసెట్టిడన్హుము "అెతుదురో నేను 'తెలినకొనవలయును ఈవిషయము 

తెలిసికొనక వోయిననతుమున నా జ్ఞునమసం పూర్ణ మై యుండును, 

శాబట్టి దీనిని విరారాన కీయవలయు, 

కలి ._ ఇదిగో తప్పక యానలిద్చుచున్నాను. జన్ఫ్రాంతరము 

లున్నవి, "లేవని వాదించువారు నకి మా్థలు. కల్లుకు సారా జన్ఫాంత్ 

రము, వీడకు పిడకలు, పిసకకు కచ్చికలు జన్నాంత రము, వంట చెరుకు 

నకు బొగ్గులు జన్న్రాంతేరవ ము. ఈవిధముగా అన్ని వస్తువులు అన్ని జంతు 

వులుజనా సంత రము పెత్తు చుండును, మనుష్యాది జంతువులు చేసికొన్న 

పావపుణ్య ములనుబట్టి ఆధ మజన్గములనో ఉన్నతజన్టుములనో యెత్తు 

చుండును. సాభక్కులందరు నాలో ఇనెక్యమునుబొంది ఇాశ్యక సుఖము 

ననుధవింతురు, నాభక్కులు కాని వారుసక లనగక ముల ననుభవింతురు, 

. ఈ్వోకములో వేశ్యనుగాని మరియొక ముండనుగాని యుంచుకొని 
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సుజంంచిన'బాడు నాలోకములో రంభా మేనక “మొదలగు నచ్చరలతో 

నాటు నుచేల సంవత్సరములు సుఖం చును తాను స్వయముగా ఉంచు 

కొన లేనివాడు ముండలనుంచుకొన్న వారికి సహాయము జేసినవతము 
నను తార్చినవతుమునను, రంభయింటిలోను మేనకయింటిలోను 

యున్న వంటక త్తెలను దాసీలను చేశట్టి యెవువంధల సంవత్సరములు 

సుజుంచును., భార్యను బిడ్డలను తల్లిదండులను వదిలి వేసి ముండయే 

నుర్వర్లము మోవమునని యెంచుకొని దాసియింటనే కూడుతిని, తిట్లు 

కని, "జెబ్బలుతిసి, నిర్భనుడైై ఉఊాసియరుగుమోద నే (ప్రాణములు విడి 

చిన వాడు కోటినంవత్సరములు, అఖిండ సౌఖ్య మనుభవించును, 

"వే శ్యాంగనలను, ఉంపుకుక త్తెలను, ఉంచుకొన్న చాన్ కన్నులార 

జూచి నంతోవీంచి మచ్చివ'వారు చేశ్యాంగ నలయొక లంగాలైై, 

మెటలై, చీరలై, రఫికలగుడ్డలై, తలకుఠాసుకొను చముర్సై పుట్టు 

యూరు భేగమువాండను నిందించిన మహా పాత సలు వేయిజన్గముల 

కనను వాళ్ళకు వికోధు.లై పుట్టి యరసికురై వేదజడులై సన్యాసునై 

"పుట్టుకురు, వై రాగ్యమును బోథిం చెప్ ని ర్భాగ్యులందరు కామలోక 

ములో అడుగ్లై నను బెట్టుటకు వీలులేక పాడువడియుండు. (బహ్మ 

తోకములో ఖాలెడేసి గడ్డములు చెంచుకొన్న మునిముచ్చులతో. 

గ బిసి నొనాకష్ట్రముల బడుచుందురు, | 

జన్మ మె త్తినతరువాతే 'యెనరికిఏి దమ్మిడీ గన్వలై స దానము 

చేయని మహానుభావుడు, అన్నిటికం కె, ఊర్జ్వ్యలోక మైన కలిలోక 

ములో మొజారీల వఠుపుమోద వెండితలగ డాలమోద నండుకొనును. 

అట్టి పుణ్యాత్ముడు బంగారురనమును నిగంతరము (తాగుచుండును, 

చానమువేసిన యపాతులందరు తిరిగి తెనెని భూలోక ములోబుట్టి 

జనన నురణభాధలు పొందుచుందురు,. కల్గుడాహమిచ్చినవాడు 

నాలోకములోనున్న మధ్యవదులలో హాయిగ యీదులాడు చుండును, 
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సాఠాయిజారాలు చేసినవారు యింకొక జన్మమున (కొటిజ 

పుట్టుదురు, ఇది బహుసుకృతము చేత గాని లభించదు, లోయిజా 

చారులు లొశ్రైలగుదురు, వెయ్యేల కల్లు సనలబంభములోను సా 

సంబంధములోను పనిజేసినబారందరు కీతకత్తులై నిచ్చనలై బల్ల 

“సారాగూనలై జన్నింతుఠు, (కాగుబోతుత నము మంచిదని మె? 

కొనువాం| డందరు, ఈడిగ వాండై్ర పుట్టుదురు. దానిని సింది( 

వాండు కొటి చెట్టుమొక్క- సౌఖ్య మెరుగ క యుందురు. అట్టి 

"తాటీయాకు యిండ్లలో గూడ కాపురముచవేయుటకు దగిన వారు కా 

వారు వేసిన పావముచేత చెంకుటిండ్ల లోను మిజైలలోను నారు 

రము సేయుదురు, అన్ని దానములలో నుత్త్వమదానము, స 

దానము, వేశ్యా దానము, ఆరెండు నంపాదించుటకై యుపొదా; 

జన్నాంతరమును గురించి చన్సవలసిన సంగతులు ఛచాలగను; 

గాని తక్కి-నవి నీవే యూహించుకొన గలవని స్టాలీపులాకనా 

ముగ నీకు ఇెప్పితిని, 

ఇది కలిగీ తాళాన్ర్రమునందు జన్మాంతర యోగమను 

పదునాలుగ వయ ధ్యాయము 

rf దావాలు 

చరమాధ్యాయము 

అహూం౦.__"దేవాదిజేవా! మి యను గహముచేత తశ 

సమ_స్తము (గహించఛితిని, జీవన్ను కృుడనై తిని. ఇంకను బోధింపన 

"దేదిమైన నున్నవతమున నయ్యడి నాకష బేశించి ధన్యుని 

వలయు, మో నామస్నరణము సిమిత్స "'మేమహామం[ తము జపి. 

న్లలయునో యదిగూడ అనతీయవలయును, 
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కలి__వత్సా! చిరంజీవిగమ్ము, ఇకమిాధ నువ 'జేశిందవలసిన 

యఎశములు విశేషముగ లేవు, వరమతారకములైన విషయము 

తొకటిశెండు మాతమున్న లి. అవి యున దేశించెద వినుము, 

అహాం..... స్వాతి వానలకు ముత్తెపు చివృలవలె నాచెవులు 

మో మాటలశై యెదురుచూచుచున్న వి, మిక్కిలి త్యరలో నాన 

తీయవలయు, 

కలి__ఇదిగో జెవ్చుచున్నాను, సర్వథ రృములనుబరిత్యజించి. 

నన్నే శరణుజొచ్చియుండుము, అందువలన సీకు నకల సౌఖ్యములు 

గలుగును, వివారమనునది నీ ఇంతకురాదు, ఇదియే న వరమధర్శుము, 

అటాం... దేవా! పరిత్యజింవనలసిన భరము లేనో ముందు 

"తెలియ'జేయవలయును, అవ్వుడుగాని యూ పరమార్థము మనస్సు 

నకుబోధ వడదు, 

కల నర్వధర్మములను వరిత్యజించుట యనగా సత్యమును. 

బరిత్యజింవవలయును, 'త్యాగమును వరిత్యజించవలయును. బ్ర 

మును పరిత్యజింపవలయును. దయను పరిత్యజింప వలయును జ్జూన 

మును బరిత్యజింప వలయును, పీణిసి సరిత్యజింవ వలయును, ఎవని 

టనుండి సత్యము నెడల గొట్టబడునో, యతడు నర్వ సౌఖ్యములను 

హదు. ఎవడు సత్యమే పలుక నలయునది పీకలాడునో. వాడు 

నక లభాధలు వడును, సత్యమును వరిపాలించి హరిశ్చం[ద్రు 'జెన్ని. 

యిడుమల గుడిచెనో సీ వెరుగుదువుక దా, నత్యమాడి బలిచక్రవర్తి 

వడిన భంగములు తెలియని వా చెవరు! సత్యమాడి దశరథమజో 

రాజు పాణముల బోగొట్టుకొ నెను, నత్యమేవజయ లే యని వలుకులు 

ముని ముచ్చులు (వొసిన తవ్యమాటలు జ్ఞానమునలన మోవము 

గలుగుననుట యబద్ధము, త్యాగ మెన్నడును "వేయగూడనివసి, 

పుణ్యమువచ్చునని క, గలుగుననిలోక నం చకులగు మునులుకొందరు 

పురాణములో (వాసియుండుట చే ఆమాటలు 'కెలివితక్కు_వ'వాండు) 
జ 



॥. 

రది వహనసననములు 

నమ్మి తమ (ద్రవ్యముల నుచితముగ నితరులకిచ్చు చున్నారు, మోన 

పోవద్దు. మోసపఫోవదు. ధనము చిక్క_బటండి, వడ్డీకివ్వండి. దయ 
0 (A) లు cD 

యనునడి మనోచార్భల్యముగాని సద్దుణముగాదు, దయావంతుడు 

(భష్టాడగును, హృదయము న్మజమువలె కఠినముగా నుండవలయును 

సీకి యనునది కొంద ర్మవయోజికులు కల్పించిన పదము, నీతిగా 

నుండుట యనగా శరీరమును కష్ట వెట్టుకొనుట. శరీర మాద్యంఖలు 

ధర్మసాధనం, అన్నట్లు శరీర మే మనకు (వధానము ఆత్మ గీళ్ళ లేదు.. 

యం[తములలో నద్భుత మైన క కి పుటినళు శరీగములలో వంచ 
రు నోరి ౧౧ 

భూతనంవర్క-మునలన సేయద్భుత మైన శ క్రిపుట్టుచున్నది (వ్రజలు 

నాశిష్యులను నా స్తికులందురుగాక, నిందలు సేయుదురుగాక ,దూవణ 

భూషణ తిర స్కా. రములతో వారికివని లేదు, స్యలాభము చూచుకొని 

వని వేయవలయును, నన్నుస్మృరియింవదలచుకొన్న వారు “కలిపురుపా 

యనమఃి” యనునట్లి అష్టాతురీమహోనుంతీము జవీంకవలయును, దీని 

వలన నకలమనోరధ ములు సిద్ధించును, 

అవహాం__ చే పా! లోకములో మో కాలయములు కట్టించి 

పూజసీయుదుమా? 

కోలి___సీయి పీచ్చి వాడా! నా శాలయములణతో [వయోజన 

మేమి? ఆలయముగట్టి వతిష్టించినవతమున నొక్కచోటనే యుండ 

వలసివచ్చును ఆలయములోనున్న వా కాలయములోచే యుందురు 

గాని వైకిరారు,' నర్వవ్యావకుడన ౫ నాకు గశ్ళత్తో గోపుర ములతో 

వని లేదు, ఇవ్వుడు లోకములోనున్న శివాలయములు, విష్ణుదేవుని 

యాలయములు నావే, చేరునకుమా(తైము వాడితో చారి విగహ 

ములు (వతిష్టింవ బడియున్నవి కాని నిజముగా నేనే యందు బతిషింవ 
నం. లు 

బడి నిరాఘాటముగా జరించు చున్నాను. అక్క డకువచ్చు ఎకోర్భికులు, 

అర్భనలుసేయు పూజారులు చాలమట్టుకు నాశిష్యు లే, అదియును 
తనో 
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గాక శివ శేశవాది చేవతలవ లెపి గహరూవకముగ నర్చింవబడుట నా 

కష్టము లేదు, మనుష్యుల హృదయము లే నా చేవాలయములు, వతి 

మనుష్యుడు నాకర్చకుడు, హింస, ఆశుచి, మొదలగునవి నాకు 

భోగములు, నైవేద్యములు, ఆశ, హింన మొవలగునవి యేహృదయ 

ములో నుండునో అక్క_గ నేను (దత్యకు మైయుందునని నసమ్మునలసి 

న చే, కాబట్టి నాకు నేరుగా నాలయములు వ్మిగహములు నక్క_ుర చేదు 

కాముడు. (కోధుడు, మోహుడు, లోభుడు మొదలగు నాసేనానా 

యక "అంత కాలము అకుంఠిత వ తాప్పులె దిగ్యిజయము చీయుచుం 

దురో, అంత కాలముక లి దేవుడు జగ క్లేగీయమానుడై వెలయుచుండును 

ఎంత కాలము సూర్యమండల ముండునో యంత కాలము నాధర్శము 

లుండును, ఎంతకాలము చం డనుండల ముండునో యంత కాలము 

నాయధికాగముండును, వరమతత్వబోధ కము లై స యిీకలిగీతలు 

చదివినవారికి విన్న వారికి (వాసిన వారికి అచ్చు వేసిన వారికీఅమి ఇన వారికి 

కొన్నవారికి చూచిన వారికి చేతితో తాకిన వారికి యింటిలో దాచు 

కొన్న వారికి అతయ సౌఖ్యములు క లిసాయుజ్యము కలుగును; 

అహం ధన్యోస్మి! భన్యోస్ని! ఎవ్పటికి మిపాజారవింద 

ములే శరణములు, అనంతకోటి జన్మములె త్తినను నేనుక లిశిష్యుడ నే 

_ గావలెను, కలి బేవునే నమ్మున లెను, కలిగీతనే వఠించవ లెను, 

ఇది కలిగీతాశా నశ్ర్రమునందు వదునై దవదియగు 

చరమాభ్యాయము సర్వంబును 

స౦ పూ ర్త ము 

rrr సరు 



అద్భు తకవిత్వము 

(గురువుగారు రంగన్న గంగన్న యను శిషు స్య్యులును 

వ్ర వేశించుచున్నా చు) 

రంగ...అయ్య వారూ! నూమునవి 'యేమిచేసినారు, 

గురు. నమి చేయుట శేమున్నదిరా, నేను నిన్న చెవ్పలేదా, 

గంగ-_చూకిద్దరి!ి కవిత్వం వపాపుతారా చేదా? 

గురు.._-మిోకిద్దరికి కవిత్వం చెన్సడ మేమిటి, 

రంగ__-కాదండి వాడిమూట సరిగాలేదు, కవిత్వం చేప్పడం 

నాకు నేర్చవ లను, 

గురు....కవిత్యం చెన్సడం యె; వడునేర్ప్చగలడురా, వ ముందుగా 

మనిషీ. కి గొవ్బ పాండిత్య ముండవ అను, న్యాకరణము రావ లెను, ఛం 

దస్సు "రావ లెను, అలంకార శౌ న్ర్రము రావలెను, 

రంగ-ఎందుకండలంకార శాస్తా 9లు వ్యాకర అవా స్త్రాలున్నూ 

వీవో రెండు మూడం గ్రంథాలు చదువుకొన్నాముక దామేము, ఉన్నం 

తపాండీ సీత్యమున్నది, 

గురు... ఓరి మో పాండిత్యంత గుల బెట్టా యేమిపౌండిళ్యమున్న 

దిరా మోస, భాన్కర శతకం, సుముతీశతకము, వేమునశతకము నా 

దగ్గ చెవ్వుకొన్నాదడమోారు, అందులోగూడ. కఠినమైన స్థలములలో 

మోాకర్థము రానేరాదు, ఈమా|' ానిశే పాండిత్యమున న్నదని చెవ్వు 

కుషటరాన్నారా, దాశరథిశ తకము చప్వుకోముంే నాలుగువద్యములు 

చదివిమూానివేసినారు, అందులో కొన్ని కష్టము లై న సదములు సమా 

నములు నున్నవి, అదిచదువుకుం టే కొంత పాండిత్యము కుదురుతుంది 

అందులో రంగధ రాదిభాంగ యను వద్యముదగ్గ రకు న చ్చేటవ్చటికర్థ 
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ము తెలియక మోకుము చ్చముటలు పోసిపోయినాయి, ఈవరన చదువు 

వాళ్ళు మోర కవిత్యాలు చెపుతారా? భావ పొడుచేయడము శాని 
మాకు కవిత్వ మబ్బుతుందీ! 

రంగ... ఈరోజుల్లో ననూసా అవరికిగా వాలి కష్టవదా లెనరికి 

గాచాలండ్రీ! 

గురు__అయిలే యిదివరకు మాకు ఛందస్సు చెప్పి చేసినాను 
కడా కవిత్వం చెప్పండి, 

రంగ..కొంచం కొంచం చెపుతుసన్నామండి, మేము చెప్పిన: 

వ ద్యాలు మోరుదిద్ది బాగుచే_స్టే మేము బాగువడి భుంచినుంచి పుస్త 
కాలు వాస్తాము, లోకానికువ కారం చేస్తాము, 

గుకు._మిోరు పుస్తకాలు (వాసి లోకాని కువ కారం శోయ 

నక్క_అలేదు, - మహానుభావులు పూర్వము భారతము భాగవతము 

రోమాయణము (వాసి మనుచరిత్ర వసుచరిత్ర (వాసి లోకమునకు 

కానలసినంత యుప కారము చేసిపోయారు, ఆగం థాటు మారు చదు 

నృకొని అర్థం చేసుకుం కే చాలు క వితము చెప్పినంత పుణ్యము. 

a 
. వ. ॥ 

చూస్నే హోరున మయుకుపొస్తుంది, పాదుక ఏత్యం అవకత వక్ క పితంం, 

రంగ.__.._ఆవును చరీ,త వసుచక్ని త్ర కవిత్యా లేమికవి త్వాలండీ! 

చచ్చుకవిత్వ్యం, "తెలివి వేటలు లేని కవిత్యం ఎవడిశై నా తెలియనా 

యేడవనా, అవివ బ్యాబు కాను పొపూణాలు కాసి, ఇనువగుగ్గిళ్ళు కాని 

మాటలాొయని, అదంతా గచ్చ కాయపాకం నీలాపాకం, పుస్తకా 

లున్నాయని లెక్క ఫెట్టుకుందుశేకాని చఠువుకుందుకు వనికిరావ్ర, ఈ 

కాలానికి బొత్తిగా వనిశేరావవి, కవిత్యమంటే అన్ని కాలములకుబనికి 

వచ్చేడిగా నుండవ లెను, రనముఎడవ లెను, సులభ ముగా వుండవ లెను, 

(దామోపాశకముగా నుండవ లె, పూర్వక విత్వం నా న్చెన్సుగానుంది, 

భరాడండి యిఎనీ స్థ పోయి టీ యెంత యెక్ప్చలెంటుగా వుంటుండో, ॥ 
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మేమోలాగునం'కే మోకు కోవమునస్సుంది. ముక్కు. మూ రేడు మూతి 

జానెడుచేసి మండివడతారు, ఇంగ్లీ షుచ దువుకొన్న వాళ్ళంతా పొగరు 

జబోతులంటారు మూరు ఈ నన్నయభట్టు తిక్కన్న అల్ల సాని వెద్దన్న 

యిల్లాటివాళ్ళు పుట్టకపో లే మన భాషెంతో బాగువడును, 

గరు.__ఆరి సీ మొండితనం (బద్దలుగాను, బ్రజేమిరా! మహీ 

కపీశ్యరులను వట్టుకొని చడామ డాతిడుతూన్నా వు. చేత తే నివ్రమంచి 

కవిత్వము వెవ్వుకో  యెవడూ వద్దన లేదు, వాళ్ళనుమా [త్రం తిట్టకు, 

ఇటువంటివి వించే నాకుగూడా  మహాపాతకము వస్తుంది, పొండవత 

లకు పొండి, 

గంగా స్రీ గారూ। తమరు కోవవడగాడదు, టాల రేవ 

నుండాలి, 

గురు._టాలచేష నేమిటి, ఆమాట కర్ణము "తెలియ చేదు 

ముందుగాను, 

గంగ__టాలెేేవమనం జే యిత రాఖి పాయములను నహీంచే 

స్వభావము, 

గురు అభి పాయమం "కే బూతులు తిట్రడమా, 

గంగ మేము లిట్టినామా? 

రంగపోనియ్యండి, మేముతిట్టినామనితో స్తే మారు శనిం 

చండి, 'మేమిద్దరము చెరియొక వద్యము (వాసికొనివచ్చినాము, అవివిని 

దోషపాలుంశే చెప్పండి, 

గుళు__వదీ ఆవద్య మేదో చదువు నాచేతనై తే దిద్దుతాను, 

రంగ... ఇదిగో చదువుచున్నాను వినండి... 

గీ! తోటకూర చెచ్చి, దొడ్డిల్లోనతరిగి 

కుండలో న బెట్టి కుదురు గాను 
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(క్రింద మంటబెట్ట వుడక కేం జేస్తుంది 1 

ఉఊజానశ*డుపుకాల ధరణిలోన, 

గురు __ --(నవ్వి) నీదే సీక విక్భంమండా యి చేమ కవిత్యంరా 

(వవ: ౧చములోనున్న కపీశ్యరుల నంద3ని తిట్టిన మహానుభావుల 

కవిత్వమూ యిది! మిక్కి-లి చక్క గానున్నది, కన సోమయాజి 

చచ్చిపోయిన లోటుతీరింది (సవం వానికి, నన్నయభట్టు "లేడన్న 

వెలితిలేదు, 

రంగ... గురువుగారూ! మోకు కోవమున నే వచ్చిందికాని 

మమ్ములని వాళ్ళతో _పోల్చకండి, వాళ్ళు ' తప కవీశ్వరులని 

చెవ్వుకుంశు మూకు సిగ్లోస్తూంది. 

గురు__అవనవును! నిజమే నేను చెప్పినది పొర వాకు, పోనీ! 
కాళిదాసు భవభూతి వాళ్ళతో పోలుస్తు నా! 

రంగ-_వపోూ మాకు సంస్కృతం రాదు. వాళ్ళ కవితా 

లెల్లాగేడిశా ఇ, మమ్మలని వాళ్ళతోటీ పోల్చవద్దు. వీళ్ళ తోటే 

పోల్చవద్దు, "మేము మోడరన్ పోయిట్లుము, 

గరు __.ఆమాట కర్థ మేమి టా? నాకు తెలియ లేదు, 

రంగ__ఇంగ్లీసు రాని వాళ్ళకి విరావంటివాళ్ళకి యో [కొత్త 

అయిడియాసు చెప్పడం కష్ట మండి, అదిగాక యావధవ తెనుగు 

భాషలో మోడరన్ అనేనదమునకు అర్థ మేలేదు, వీ ఏమని చజెవ్సము 
మోతోటి? 

గురు... తెలుగెంత పాడుభా మైనా, వ్రంవులో మాట లే లేవా! 

నీషూడగ౯ అనేమాటకు తగినమాటలు లేకపోయినా, దాని భావ 

మేమిటో చెవ్వు, 
రంగ... భావము చెప్పినా మోకు తెలియదూ, అయినా చెపు 

తాను, మోడరన్ వొయెట్సుఅం కే మేము యీనాటి కవులమన్న 

నూట, 
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గురు .. ఈనాడు (బతికున్న వాళ్ళు యీోనాటి కవులు గాక 

పూర్యపుక వ్రు లెట్టగుతారూ, 

రంగ. ఈనాటి కన్రలంశు యిప్పటిభావలో క కవిత్యము వ పే స్సు 

వాళ్ళమన్నమాట, 

గురు ఇన్సటిభావంచే యూ చచ్చుపుచ్చు మాటలతో 

పప్పీ క విత్వవా, 

రంగచచ్చుపుచ్చు మాటలాయివి, మిక చెన్ను లేకుండా 

మాటా కుతూన్నారు. శొస్తు ల్ల పారీకి నెన్చెవ్వణి నా యున్నా దా. 

గురువై నాస కే ఆన్యాయముగా (నన ర్తించినవ్వుడు ధిక్క-రించవలసి 
న దే. కనుక మేమివ్వుడు మిమ్ము ధిక్క-రిస్తూన్నాము, ఈ శాస్తు ల్ల 

వారి మూలాస్సే కొంవలు మునిగాయి, భానోతంలో కృష్ణ చేవ గాణ్లి 

ఘూ గేజిట్టినట్లు యిషఘు్క_లు ఫాగోతంలో శాస్తు ల్ల వారిని కృష్ణ చేవ 

గా ళ్ళ కిం ఏద కూ చోజెడుతూ న్న రాస్తు నారం తు ఒక విధ 7 మైన 

జంతువుల, చో ళ్ళి శామ న్సెన్చు లేదు వాళ్ళచే త పాఠాలు ఇెప్పిం 

చినన్నాళ్ళు విల్లలకు చదువ్పులురావు, తెనుగూరాను. సంస్కృతే 

మూరాదు. పిల్లలంతా వుర్తి సినవలవ్రుతారు ఈపిల్లలవుసురు కొట్టి 

యీాాస్తు ఏల వారం తా యొవ్వుడు మాళిపోతారో స్య్కూటళ్ళలోనుంచి 

ఆవ్వూడే పిల్లలు బాగువడతారు. అకారమట, ఇకారమట, ఉకార 

చుటు, నంధట పళ్ళ శార్థ మట, శొస్త్సుల్ల వారికీ చ్యాకర అము (వాసిన 
eu 

వాళ్ళకి న సంధించింది. అంకికంలు వేచే సంధి లేమ, అయినా శాస్త్రు ల్ల 

పార ండరికి పాయ్యుకాలను నచ్చింది తే. మా యాటలికసాగవు, ఇక 

ముందు మోఆవాహనపినర్ణ నా వుండదు ఇదివరకు భాషను వీల్లలను 

మూ యి: ష్టం వచ్చినట్టు పెదుటే సశ రు ఇకశొస్తు)ల్ల పారినోట్లో మనే, 

డు అద 0 డ్రి త య క్ష ఏ -అద్భష్ట్ర ము భా గుం మాపూర్వజనృపుణ్యమున ల్ల కల్పవృక్షము 

లా శామళ్లేను వృలాగు చింతాముణిలాగు మోడరన్ నైలు నవీన 

(am 

తెనుగు కన్ను లవండుశ్చుగా వచ్చింది, అడి పూర్తిగా రాకుండా ఈ A అ 
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పూర్వ తెనుగును వట్టుకుని వేళ్ళాడే ఫీశాచాలుకొన్న్ని కళ గాపింటూో 

ర 
నాయి, ఈపిఫావాలని కొద్దిరోజులలో నే మూరణహోవుం చేశే 

సాము, వాళ్ళకి డుపు చల్ల గా అధి కార్లు మావట్లవుండబట్టిగాని "లేక 

వోచే మమ్మలిని ఫీళ్ళు బయటికి రానిస్తురా, వమూమాడరన్ స్టైలు 
ర్ం 

వాళ్ళు వాదంచేస్తూం కే, ఎంతేసబబు, ఎంతయు క్; ఎంతచహు 

త్కారం, ఈ (గాంధికవవీ, గాడూ యీ మ్రై గాడూ వాళ్ళముందర 

నోర త్రగలరా? మావాడు వీకీడబాయిం శో “సాడు. మాబాదా లువ: కే 

నభలో వాళ్ళంతా గు వల ఈర, పాత తెలుగు వాళ్ళని డొక్క చీరి 

రాళ్ళుకొట్టిస్తా, పాత భావ తవ్విపాతి చేయిస్తా, మోభార కాల్ గీర 

తాల్ మా (వబంధాల్ గింబం దాల్ అన్నీకూడా దిపొవళే మా 

వాళ్ళకి తూటాల్ నుతాభాల్ పువ్వొత్తుల్ పేకజువ్వల్ కట్టిసా, 

గురు == అచ్చాళా స్టు)ల్ల వారి సింతే సేపు తీడుతూనవున్నాను. నీ 

కింతకోవ మెందుకురా. చిన్నప్పుడు నీకు తెనుగు పాఠం రాకసో తె 

"వెనక టికాస్తు )ల్లు గారు చేంతాడు మడతబెట్టి నిన్నుకొశేవారట, 
తం Cn (a) కు 

అదాకోవము. మొద్దు నెధనలుంకే కొట్టక మానుకా రా, మన్ములిసి 

తిడితే తిట్టావు, పోనీ భారత భాగవతాలు ఎందుకతగ లెయ్యాలని 
అంటాను రా, 

రంగ =. ఎందుకుతగ తెయ్య్యూలని చూస్తోన్నానా, మోపూర్వ 

పుగంథా లన్నింటిలోనూకూడా కలిసి యివ్చృటిమూనూతన్ లెను 

గులో ఒక్కపుటలో ఒకవం కిలో ఒక్క_అతురములో ఉన్నంత 

జ్ఞానం లేదు, అట్లాంటవ్వు ఉజాపాతపు స్త శా లెందుకు 1 మనుష్యులను 

పడు చెయ్యడానికీ శాకపోతే 1 

గంగ _ఒ లేశాస్తు)ల్లవారిక కోవ ముసస్తుండి ఆమేడిటకురా, 
బలు 

రంగ. కోోీవమువ స్తే నాశేవిరా నే నిండివెంజెంటు 

"మేనుసి, ఒక రిలక్ష్యుము నాకులే లేదు, ఒకే ! యీగవర్న మెంటువారు 

నరిగా ఆలోచించ లేదుకాని ఆలోచించి ఒక్క ఘంటసేపు గవర్నరు 

. 1 

i 
tH i 
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జనరల్ వ నేనా గవర్నరువ నేనా యిస్తే ఆఅభఘుంటలో తెలుగునంన్క 

స్! తము శొస్తు ల్ల వారి నందరినీ అండమానుదీన్రలకు డీపోర్టు చేయవలసిన 

| దనిన్నిం పాల్తెన్లుపు న్తకా లెక్క_డ కనబడితే అక్కడ చలిమంట 

వే శెయ్యనలసిన దనిన్ని అర్హరు వేస్తునురా, భగవంతుడు నానోబుల్ 

అయిడియాసుకి తగిన అధికారం నాకిచ్చాడుకాడురా, ఇంతింత 

'జీశాఖిమానం భాషాభిమానం వున్న వాడికి భగవంతు డీవిధంగా 

చిన్న చూపు చూడ్డం న్యాయంగా లేదు, 

గురు___ఇంతింత బుద్దు లుంవబట్టి భగవంతుడు నిన్ను రెండు 

కళ్ళా చూచి తిన్నగా వరివాలించి పొట్ట చించినా అతురం లేకుండా 

స్ వేసి సీచేత నేపూ అధికారం తేకుండా చేశాడు, నీకు చదువు అధి 

[i "కారంవుం కే నీవు (శిందామోడానుంటా వా నాయనా, నీకధికారమే 

. నవ్రంచే యీపాటికి మేమంతా అన్యాయంగా యిోాపాొటికి బంకోల్లులో 

వుందుముక దా, 

రంగా... అన్యాయంగా నా. మిమ్ముల్ని పోర్టు చేయడం యెంతో 

న్యాయము, ఎందుకంశు చేశమునకు అవ కారం చే శేవాళ్ళని గవర్న 

మెంటువాళ్ళు డిపోళ్టు చేస్తూన్నారా లేదా, ఆలాగే భావ కవకారం 

చే శేవాళ్ళని యెందుకు డిపోర్టు చేయగూడదు గవర్నరుజనరల్ గారి 

.. J "ఆజిస్లేటీవుకముటీలోవున్న మెంబర్ల పేర ఇాస్తు ల్ల వారందర్ని డివోర్టు 

చేయుట శేదైనా చట్టము పెట్టించవలసినదని రాస్తాను, వట్టిమాటలు 

చెప్పకూడదు, [కియచేసి చూపించాలి, 

గురు. సరే |వాసిచాడు, సీవంటిమహానుభావుడే అక్క 

ధ డుంకే ఆయన చట్టము (ప్రవేశ వెడ తొడు, 

న! రంగ నావంటి వాళ్ళు చట్టని ర్మాణనభలో లేకపోబ నే దేశ 

స మా లాగుంది, నావంటివాళ్లుండి మంచిమంచి చట్టాలు [వ వేశ విడిలే 

: a = నహాధఖా చేశమావాటి శేల్లాగుండును, 
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గురునివ్సు కర లేకండా తగులబడుచుండును, 

గంగ_అది మిాశాస్తు )ల్ల గారి మూలాన్నే తిగులడుతూంటు 

రంగ__ఈ మాటేశేమిగాని నా క విశ్వములో ఉండజేరనం, 

(గ్రహించకుండా మనను అ[వస్సుత (వశంశ చేస్తూన్నాము, 

గురు-_నీ కవిత్వములోనున్న రనమేమిటి నాయనా నీరసము 

తప్ప, 

రంగ. గహీం చ లేని వాళ్ళకి నీరనం (౫ పీంచే వాళ్ళకినరసము 

ఉంది, . | 

గురు__ఆనరన మేమిటో ఒకమూటు నెలవిన్తూ వింటాను, 

(వవంచంలో;నర్షించ డాని కన్ని చేలవస్సునులుం శై నీక తోటకూర 

దొరికిందా నర్జిం చేటందుకు, 

రంగ నీచురులుగా కవిత్వము చెవ్వువుం కే మో శేవిటో 

జెలియదు, నేవరునర్ష నే వర్ణన, 

గురు. నేచ లేమిటి, 

గంగ నేచరంచు స్వభావమండి (వకృతికూడాను, 

గురు _ అయితే తోటకూర న్యభావవర్ణ నంటావూః 

రంగ_నాొ వద్యంలోనుం దే తోటకూర స్వభావవర్ణ స గాక 

పోతే అవకతవక (వబంధాల్లో వుండేవర్ల నలన్నీ స్వ భావములా z 

సూర్యుడు రధ మెక్కి- ఒకవట్టణములోన్నుంచి 'వెడుతూం కే ఆన్రూళో 

వుంజే కొబ్బరి చెట్ల కాయలకు సూర్యుడి గుత్తాల డెక్కు-లుతగిలి అవి 

వగిలికే వాటిలోనుంచి వచ్చేనీళ్ళు వూరంతా (వవహిస్తూన్నాయట, 
చం దుడొకవూళ్ళో మేడల్లోనుంచి నంచారము చేస్తూం కే ఆడవాళ్ళు 

మేడల తలుపులు వేసి చం దుణ్ణి ఖై దులో వెట్టారట, తన మొగుడైన 

చందుడు కనబడక రోహిణీ చేవి మొగుల్లి వెతుక్కు_౦టూా వెళ్ళిందట, 

శాని అవూళ్ళో ఆడవాళ్ళ మొగాలకి చందుడికి భేదము లేకపోబట్టి 
యేది చం దుడో యేడి మొగ చూ "తెలిసికొన లేక గిజగిజ తన్నుకు - 
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చచ్చిందట, ఇవిటయ్యా నర్ల నలంశేను, కోతివర్ల నలు, కొండముచ్చు 
వీ జ డా 

వర్ణనలు + వర్ణ నలం#ే యంత జేచుకలుగా వుండాలి, వెనుకటికి 

మా తొత రుమాలు ఆశాశమంతన్రందని ఒకడన్నాడట, "వెంటనే 

"రెండవవాడు వాడికంయు యెక్కు-వకోతలుకొయ్యాలని ఒ శేవూతాత 

రుమాలు కొం చెముచీరిగి తే నూ తాత రుమాలు అతుకువేయుటకు 

వసీకొచ్చిందన్నా డట, ఆలాగుంది తేనుగుకన్సలమయొక్క_ నంగతి, ఒక 

రిని మించవ లెనని యొకరు అవ్బర్తు వర్ణనలు చేసికొన్నారు, 

గురు... అవ్బర్గం'కే యేమిటో యింగ్లీషు (వ యోగాలతో 

రంగ _- వం వెన్పుమన్నారు ? ఈచచ్చుభాహలో దానికి తగిన 

మాచే లేదు. 

గురు._సీకు తెలుగారాక తగినమాట లేదంటాచేమి + 

గంగ _..ఆమాటకు అనంభ్వవము, అసాధ్యమని అర్థమ డీ, 

గురు...ఆలాగా అవన్నీ అసాధ్యపు వర్షనలా మాని మంచి 

వర్జ్యనలా శి 

రంగ...__మంఛివర్ష నలా అని అడుగుతా నేమి యింకాను! నా 

వద్యంలో కల్ప నెంతమంచిది! మూట లెంతరసవంతముగానున్నాయి, 

ఉల్లి పాయ వకోడీల్లాగున్నాయి శ శైలు, ఒకోక శు చూడండీ. అర్థ 

'మెంతత్యర గా అన్రతూన్రందో చూడండి, గపుచిపు మిశాయిలాగ 

నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోతున్నాయి. నన్ను నేను పొగడుకో గూడదు 

కాని యింత రనవంత మైనపద్యము "తెనుగు భావలో ఇదినర శెన్నడూ 

చేయలేదు, ఈ వద్యము చెప్పినన్పటినుంచీ నా స్నేహితులంతా 
నన్ను కాగలించుకొని “ఒకే ఆదికవి వాల్మీకి నోటంటనచ్చిన “మా 

నిపాది” అనే మయుదటి న్లళంలా గేవుందిరా నీ పద్యం, వాల్బీకిలా గే 
. 

© 
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నీవుకూడా యేది నా కావ్యము చేయరా నాయనా” యని నన్ను 

వీక్కు_ తింటున్నారు. 

గురు... నషి) అలా కే యేచెనా మహాశావ్య మారం 
QQ శ 

భిం-చీపాటికి, 

రంగ___ఆరంభిస్తాను, నబ్బట్టు వెతుక్క.ంటూన్నా ను. నబటం కే 
లావి జలు జలు 

విషయము, మళ్ళి మోరర్భ మడుగు తారని ముం'దే చెప్పాను, 

గులు... సరే (పవంచాసికి మంచికా వ్యాల్లోటుండదు, భగ 
ట్. 

వంతుడు “తెనుగు దేశానికి నిన్ను చూవీంచాడివవ్రాడు, 

రంగ —నన్నే చరావీం చడ మేమిటిమో రాలా సో తంచేస్తూం శు 

నేనొవ్వుకుంటానా నా కంటే మిక్కి లి రనవంత మైన వద్యాలు చెప్పిన 

వాళ్ళుపూర్వ కవుల్లో కొందరున్నారు. ఆ సింపిలు స్టైలు వైకిరాని 

య్యక మోరు తొక్కి వెళ్లేకు, మోరుఅం కే మోరుకారు - కొండ 

ముచ్చువండితులు. 

గురు ._ (పొాచీనులలో ఇల్లాంటి వాళ్ళున్నారూ వది ఒక వద్య 

ము చెవ్వు యిల్లాటిది 

రంగ చూడండి చదున్రతాను. అల్లాంటి చుంచివద్యము, 
౧౧ 

అందులో ర సాలొలుకుళూంటాయి. అందుకో. సంస్కృతం తెలుగు 

మిళాఖత్తు చేసి బ్యూటిపులుగా వుంటుంది, 

గురు... అందులో యీమి మిళాఖలోో గాని యివ్వుడు సీవు 

మాట్లాడినమాటలో నాలుగు భావులు మిళాఖతే నాయి, 
౧౧ 

రంగ___ఇదిగో శ్లోకం వినండి, 

శ్లో॥ తండులాలు గృహమందు ననంతి 
ల 

తిండి క తె బహుమంది నసంతి 
రా 

వట్టికుండలు గృహేషులుఠంతి 

రండనాకొడుకు లెల్ల హానంతి 
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చూడండి, దీల్లోరనంచూడండి మతి. వేలుమడిచి యిందులో 

తవ్వ చూవిటండి మణి, 
లు 

గురు _. అహహ! ఏమివద్యమయ్యా, వరహాల కెత్తు శ్చ డన 

వద్యం, ఏదీ మరియొకసారి చఛదవండి, 

రంగ... ఓ: మోకు కానలసినన్ని మాట్లు చదువుతాను, 

తండులాలు గృహమందున సంతి, ' 

(అనువద్యమును చదువుచుస్నాడు) 

(నవి) వహావా! ఇది తెలుగుకాదు సంస్కృతము 

ha 

గురు 

కాదు శ్లోకముకాదు వద్యము కాదు, 

రంగ_మోకు శ్లోక మేమిటో వద్య'మేమిటోతిన్న గా తెలిస్తే 
నా, ఇందులోవున్న స్వారన్యం | గహించేటందుకు యెంత వాడు 
కావాలీ, ఇల్లాటివజ్యా లే జనసామాన్యం తలశకెక్కేది, 

గురు. ఇ్రల్లాటి వింశేవైనా వచ్చునా నాయనా మోకు? 

రంగ__-కావలసినన్ని వచ్చును నీరే గంగన్నా సీకొచ్చు 

కాదంటా? ఒకోతోకం ఏదీ చదువు, 
య 

గంగ_ఆశ్లోకమా, చదువుతాను, అది ఛేసపెన కోకము 
cn ర్ ae) 

ఎంత చీకినా తుచితీరని మునగ కాడలాగ యెన్ని మాట్లు చ దువ్రకొన్నా 
యీాశ్టోకం తనివితీరదు, 

గురు. స్తో తాల కేమి వద్యము చదువు బాబూ 

గంగ 

శ్థొ॥ అన్నాతురాణాం నవుడికి ర్నవుడకః 

VY ని దాతు రాణాం నమెట్టన్ నవల్లః 

అర్హతురాణాం న చెల్లి ర్న నెల్ల? 
థి య ౧౧ 

శామాతురాణాం నముసిలి ర్నవీల్లః 

గురు-_(నవ్వి) ఓరి సీక్లోకం బంగారుగాను ఒక డాన్ని మించి 

_ఒకటొస్తాందిరా నాయనా, ఇశేజైనా వచ్చు నాయనా సీకు, 
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రంగ___వీటి రెండిటికన్నా సాగనై న శ్లోకమువచ్చు నాకు, 
గురు. అ బేది బాబూ, చెవులు తుప్పాదలిం ఇయ్యి దీనితోటి! 

ఇదివరకు కాళిదాసు భారవి భవభూతి మల్చణశోకములు చదును 
కొని నాచెవి జెర డుకట్టియున్న ది, ఏదీత్వర గా వినుపించువాబూ, 

రంగ చదున్రతున్నాను వినండి, మోకునంచ పాణాలు లేచి 

వస్తాయి శ్లోకము విం పేను, 

కో॥ అవృంబొట్టో యెల్ల పో జ్యేష్ట బిడ్డః 
యట రా లబడ 

J సంకట్య్యాశ ః చక్కగా తన్ని బాబుగ్ 

బంక మ్మే అంటుకోొన్ వంటినిండన్ 

శంకరుటీ వాన్ ఆగముంగాన్, ఎట్ట న శు 
గురు. _-(కడుపువట్టుకొని విక వికనవ్వి) ఓరినాయనా యి జేమి 

శ్లోకమురా బాబూ, జన్సృమధ్యమంది దివరకు విన లేదు. ఇకముందు 

వినబోనురా "బాబూ, దీనర్భ మేమిటి చెపు భాబూ,. వతంజలిఛామ్యం 
మనోరమాతత్యబోధిని మొదలయిన వ్యాఖ్యానాలు చదునుకొన్నా 

గాని నాకేమి 'యర్గంకా లేదు, సభామ్యంవిం కేగాని యిందులోజఒ క్షా 

ముక్క_యినాఅర్థ మయ్యే టట్టు లేదు, 

రంగ-క్రొ త్త తెలుగులో చదునుఫోవలసింది నేద్చకోవలసింది 

ఏను. ంటుంధని యిదినర కంటున్నా రుక దా, మాయంఃటివారికి గూడా 

"తెలియసివి (కొత్త తెలుగులో వున్నాయిక దా, మాడండర్థ ము చెపు 

"తాను, 

ఎల్ల పో జ్యేన్టబిడః = అనగా యెల్ల వృగారి పెద్దకొడుకు. అవ్బం 
బొట్ట నేవాడు, నంకట్యాశ ః =నంక టముకుది రేటట్టుగా, వాబున్ =తం 

(డిని, తన్న. కొట్టాడు, అవ్వుకుబంక మట్టి వంటినిండా అంటుకొన్నది 

శంక ర్ఫట్లి= అనగా శంకరన్నగారి కుమారుడు, ఆగమంగా= అడ్డు 

కోగా, నచ్చెన్ =వచ్చినాజు ఇది దీనిభావము, 

గురు... నాచామగో చరంగాన్రందిరా నాయనా దీనిభావము, 

అహహ రన మేమిటి పాక మేమిటి, భావ మేమిటి యతు లేమిటి (పౌన 
i 
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లేమిటి శబ్బసౌన్టన మెంత, 'వేయినాలుకలున్న శేషండే రావ లెను? 

దీన్ని వర్మించేటందుకు, ఇాలటురగాచొటూా ముగం 'మొత్తిపోయి6 

కవిత్వం, ఇకకవిత్వమం శే అరోచకం పుడుతోందిరానాయనా, 

రంగ-__మోవంటి ఐ' ళృకిటువంటి రనవంత మైన ఏత్యంసాకు 

తుందా, మోకీక విత్యాలువిసిపించడం ఇవిటి వాడిముందర శంఖము న్ర 

దడం (గుడ్తివాడీకి రవివర్శపిక్సర్లుచరాపిం చడం, 

గురు నిజమేభాబూ, మావంటిమూర్థులదగ్గర యిటువ? 

మహారనవంతేమైన శ్లోకాలు చదువకూడదు, వాటికిదిఫ్టీ కొడుతుం 

రంగ__-నిజ మే చదన నేకూడదు, నేను పొరపాటు చేశాను 

గురు_._మి[కొ త్తపుంతవ ద్యాలు నాకుకూడా కొన్ని వళి 

సుమా, 

దంగ మోాకివికాణాప స్తాయా, విగాకోల్లా అర్థం కాసి నళ్ళ 

ల్ల ంటిఆదిక్కు_-మాలినశ్టొ' కా లేకానియాలాటి చిక్క-నివ ద్యాలొస్తాం 

గంగ_వీదీ నిజంగాన స్తే ఒకటిచదవండి, ఇందాకా మా 

చెప్పినట్లు పొతళ్లోశాలు చదవడంవల్ల బెరడు కట్టిపోయిన మోనో 

రుచొస్తుంది, 

గురు. రా శేముయా! మంచిశ్లో కాలురావడం కష్టము] 

యివిరావడాసిశేమి. చదువుతానుపినండి, అన వేమారాజుగారిమి 

అవకతవక వండితుడొకడు చెప్పాడట యీక్లోకం, 

న్లో॥ అన వేమమహీపాలా 

చూపులుం గ డులెస్సృలు 

యుదమందు తుహోపీరు 
ధి య 

భా బానునౌ భళెముండా 

ధీయోయోనః (వబోదయాత్ , 
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రంగ... చాలాణా గా వుందిశ్లోకం "3ండన పాదంలో ఆయన 

అందం వర్మించాడు, కాని తక్కిన పాదాలు అర్హ మైనాయి కావు: 

గురు _ దానికి వ్యాఖ్యాన ముండాలి మరి చెపుతాను విను, 

మొదటి మూడు పాదాలు కష్టవడి చేశాడు. నాలుగో పాదం 

తోచింది కొదాయనకి, సెళ్ళొబును సలహో అడిగినాడు, ఆమె నం 

ధ్యావందనంలో ముక్కొకటి పార వెయ్యమని చెప్పింది, అందుచేత 

ధీయోయన:ః (వబోదయా త్తని వేశాడు. 

రంగ___అయి తే శణానునా బళాముండా యేమి, 

గురు... అటువంటి గొవ్ప్చయభి పాయము వెప్పినందుకు నంతో 

పీస్తూ వేశాడు, " 

రంగ.దివ్యంగానుంది. తేగముక్క-ల్లాగున్నాయి ముక్క-లు 

శాస్సుల్లుగారూ! ఇటువంటి రనవంత మైన ముక్కా. లొదిలి వెట్టి ఆపాడు 

పుస్తకాలెందుకు చదువుతారయ్యా మీరు ? 
గురు=క విత్యాలు యిల్లా గే ఉండవలసి వచ్చినట్టయి తే ఇక 

రఘువంశము కుమూరసంభవము భారతము భాగవతము మనుచరిత్ర 

యిల్లాటివస్నీ కట్టకట్టి మూలపార వేసి గరుడాచలనొాట కాలం, గంగా 

గారీనంవాదాలు, తందానవదాలు, గొల్ల సుద్దులు చదువుకోవడం 

చాలా మంచిది, 

రంగ భేషుగ్గా వచ్చేరు సాస్తుల్లు గారూ! కా్యాయ్యిటయిట్ 

మిమ్మల్ని నేనిప్పుడు కన్విన్సు చేశానన్నమాట, 

గంగ కన్విన్సు అంకే ఆయనకు చెప్పు, శాస్తుల్లు గారితో 

మాటాడి తే వచ్చే చాభే యిది, 

రంగ__వఏంశజెప్పను నాతలశాయి. తగినమాటలా వల్ల కాడా 

యాభాషలో కన్విన్సం కే వాదబబం చేత మిమ్ముల్ని నా పక్కకు 

(తివ్వుకున్నా నన్నమాట, 
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గంగమోకు నచ్చేటట్టు చెప్పాడన్న మాట, 

గురు.__అలాగా. సీ మా యిష్టమునచ్చిన టన కొండి, 

రంగ-_శాస్తుల్లు గారూ! మావాదము వింటే యెంత ఖీష్మిం 

చుకున్న వాస్తుల్లుగారె నా ఒక్క గడియలో వడిపోరటండి, మావా 

దానికి యెదురు జవాబె చెప్పడానికి వీలా. కొమ్ములు తిరిగిన వాడు 

మాయెదుట మాట్లాడ లేడు, ఇంగ్లీషు చదువుకున్న వాళ్ళతోమాట్లా 

డడమంశే మజాఖా అనుకున్నారూ, 

గంగ. శాస్తుల్లుగారూ! యీ వాచాలతో నేను వచ్చినవని 

మరిచిపోయినాను, 

గుళు._ఏమిటి సీవ్ర వచ్చిన వని + 

గంగ__వున రంగన్న లాగ నేను కూడా ఒక చిన్న వద్య 

మల్లీ నాను, అందులో యింకా నాలుగో పాదం కుదర లేదు, మూడు 

పొదా'లే కుదిరాయి. నాలుగోపాదం నాలుగు రోజులునుం వాలోచి 

స్తూన్నాను, 

గురు_అయి తే యివ్వుడు సీపద్యం మూడు సాదా లే కుదర 

డంచేత (లేతాయుగంలో ధర్భచేవతలాగుంది, 

రంగ.__అేమిటండి, / వదో చాదన్మం పురాణగాథ చెపు 

తూన్నారు, 

గురు .. చునూ మారా మూటలాడుతూన్నంత కాలము మా 

వాదస్తం మిరు వినకతవ్చదు వినండి, కృతయుగంలో ధర్మ దేవత 

గోరూవ మె త్తి నాలుగుపాదాలా నడిచిందట, (కే తాయుగంలో ఒక 

పాదం ధర్మం తరిగిపోవడం చేత భర్శ'జేవత మూడు పాదాలతోశే 

నడిచింది. మీ వద్యం కూడా మూడు పొదాలు కలదే కనుక క్షత 

యుగ ౦లో ధర్భు జేవతవల నుందని చెప్పినాను, 
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రంగ శొస్తుల్లుగాయా |! పమియువమానమండిది, ఉపమా 

లంకారనుం కే యిల్లాగా వ్రండపలసింది. ఉనము అంజు దామోదర 

హోటల్లో చేసే ఉవమాలా వుండాలి. ఉవనూం కాలీ దానన్య అసి 

పూర్వముండే దేదట, అది కుద్ధతవ్వూ. ఉవమా డామోదరన్య అంయే 

వాలా బాగావ్రంటుంది, మోదరుని ఉవమూాబాగ కాళిదాసు 

"బెన్వుకూ వుండదు, 

గురు = నారాయణ నారాయణా ! ఎటువంటి దుర్భావలు 

నిననలసివచ్చినడిరా నాయనా, మహానుభావుడైన కాళలిదాసుగారి 

యువవమ దామోదటిని ఉవమాకు తీసిపోయినదీ, అనగా ఉవ్వు 
పిండికి తీసి సిపోయినదన్న మాటా, మాణిక్యాలు గాజుపూనలు, గాజు 

ఫూనలు మాణి క్యాలూ అయ్యే రోజులు వచ్చాయి, మిమ్ములి న ననవల 

సిన చేమిో లేదు, ఈలోవమంతా మాచే. 

గంగ... ఈ వాదంతోనే కాలవేవము వేయక సావద్యము 
వినండి శాస్తుల్లుగారూ ! 

గురు. నాొకూ వినడం కష్టముగా నే వుంది, బాబా త్వర గా 

సీవద్య మేదో చెప్పూ. | 

రంగ పీడి వద్యంకూడా ఇవాలా బాగసంటుంపండి, నేను 

విన్నాను, 

గరు... ఊటలూరించి చంవక త్వరగా చదవండి. 

గంగ ఇదిగో చదున్రుతూన్నాను వినండి, (తద్ధగా వినాలి, 

మనస్సు మరోచోట వెట్టుకొనివించే వల్ల కాదు అల్లాటప్పా కవితా 
ల్లొగ మో రశ్రద్ధగావింు వపికిఠరాదు, 

గురు 

గంగ __కోవ్చడకండి, చదువుతూన్నాను, 
పొలములో నక్కలు కూసెగా 

మనసులో భయ మెంతొ వేసెగా 

(శద్ధగానే వింటున్నానోయీ బాబూ చదువు, 
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పాలేరు యిట్టక్షై చూసెగా 

యిం జే తక్కిన పాదం కుదిరింది కాదు, 

గురు___అహాహో ! ఇదా పద్యం, 

గంగ. మొన్న రాతి నేను పొలములో వడుకోవలసివచ్చింది 

అవ్వుడు నక్కలు కూ స్తే భయమేసింది. చానిమాద నే చురుకుగా 

చెప్పాను, | 

గురు---(నవ్వుచు) ఇందులో గణమూ లేదు యతి లేదు, 

ఇది యేమి వృత్తం శి 

గంగ ఈవృ త్తాల ఫక్కీ_ని మేము వెళ్ళలేదు, అందు చేత నే 

మాకు యతులు గణాలు అక్క_ర లేదు, ఇంగ్లీ షుఫక్కీగా "మేము 

రైమువెట్టాము, రైమంజే చివర పౌన, కూనెగా వేనెగా వేశిగా 

అని వేశాను చూశారా? అవే రయిమం'ే, 

రంగ___అహహో ! ఆశ మెంత బాగుందండీ, 

గురు___(నవ్వుచు) అల్లాగ తె నాలుగోపాదం నేను పూర్తి 

చేస్తాను భోజ రాజు ముగంచూ స్టే సామాన్యనునుష్యులకు కవిత్వం 

పుట్టినట్లు మహాకవులైన మో ముగంచూ సై నాకుకూడా కవిత్వం 

పుట్టుకొస్తోంది, 

రంగ... మా'చారా మామ హాగ్యం మరి ఏడీ పూర్తి వెయ్యండీ 

ఉరు... ఇదిగో పూ ర్తిచేన్తూన్నాను వినండి ముందు 

మో మూడుపాదాలు. చదువుతాను తరువాత నాపాదం వేస్తాను. 

సొలములో నక్కలు కూసెగా 

సీ మనసులో భయ మెల పసెగా' 

పాలేరు యిట్టక్లై చూసెగా 

గంగన్న పీముండ మోనసుగా 
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గంగ-_(కోవముతో ) ఏమిటండీ ఇాస్తుల్లుగారూ | యిలాటి 

అధిక వనంగంలో దిగాశేమిటి మారు. 

రంగ జాగ ర్త శాస్తు9ల్లుగారూ జిఫరు మేషనుచార్లీయిసాం 
ar aD) ౧౧ జ హాని 

ఇలాంటి అధిక[పనంగాలు చేశారంచు, 

గురు__మోపద్య 'మల్తాగుందో నాపూర్శి అల్లాగుంది మీ 

యిఫ్లమువచ్చినట్లు చేసుకోండి, 
లు లు 

గంగ చీ! రారా ఈయన మాట్లాడవలసిన మనిషిగాడు 

"రాపోదాము,; 

(అని యిద్దజు నివ్క- )మించుచున్నారు.) 

నమా సమ, 
—D 

I వరలు 

రాక ససనంవత్సర పంచాంగము 

ఆనంధనంనశ్చర మంతరించినది, ఆనందం అంత8౦ చక ముం చే 

లోకమున కానంద మంతరించినది, అందరి ఆనందముగోవిందమైనది, 

రాతన్నవ వేశించినది, రాతన [వ "వేళలింవకమును పే జర్జనీ రాత సులు, 

ఆసి ఫయా రాక్షసులు, (పాన్చు బెల్టియంమిాద (వ వేశించినారు. ఈ 
ను జ 

రాతననంవత్సర ములోమహాద్భుతము లనక ములుజరు గును, చం(దుడు 

శుక్ష పక్షములో పాడ్యమినాడు కనువడక విడియనాడు కొంచెముగా 

కనువడి 'క్రమ్మశమముగా వృద్ధిబొంది పున్నమనాటికి నంపూక్లు 

డగును, అమావాస్యనాడు కన్ను పొడుచుకొన్నవ్పటికి కసవడనంత 

కాటుచీక టి కమ్మును, యుద్ధమునకు వెళ్ళిన సై నికులలో చాలమంది 

తుపాకిగుండ్లు పిరంగిగుండ్లు తగిలి కిక్కురుమునకుండ చచ్చిపోదురు, 

> 
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ఈనంనత్సరము నంగీత నభలలోకి చెల్లి న మనుష్యులు తవు యింటి 

క్ష వలు కచ్చేరీనొడవలు, లోకాని రామాయణము పుక్క టి 

పురాణములు, యిస్టాగోష్టులు, పిచ్చిపాటి మాటామంతి, చెవ్వు 

కొనుట యొక్కుపగానుండును, పాటవినుట తక్కువగా నుండును, 

ఈసంవత్సశము జరిగిసనభలలో చందాలపట్టిక బయలు చేడువరకు 

జనులు నిండుగా నుందురు, అది బయలుదేరగానే (కమ్మ్శుకమంగా 

నభ నన్న గించును, 

ఈసంనతృ్సర ము మూమిడి కాయలు పుల్లన గా నుండును, మిరువ 

కాయలు కారము గానుండును. పొట్టిమిజవ కాయే మరంత కార ముగా 

నుండును, గాలిదుచూర మునకు మామిడికాయ రాలిపోన్రను. ఈనంవ 

తృరము వన్నులు లేనివారికి శ నగలున మలుట చక్కి-లమ లు, జంతికలు 

తినుట, వచ్చటిబద్దలుకొలునట కష్ట ముగానుండును, ఈ యేడు 'వేనవి 

కాలములో చమటలు శరీరముమిద [వవాహబాముగాకారును, చదువు 

సంధ్యలు లేని (తాగుబోతులు బహిరంగముగా సారాదు కాణములకు, 

కల్లుదుకాణములకు పోయి (కాగివత్తువ, విద్యావంతులై న (తాగు 
బోతులు ముసుగులు వేసికొని CRU న గంట లె నతరువాత సాలుగు 

నక్క.లు చూచి (బాండుపాపులలో దూరుదురు, తేక వి కారునంక 

శెట్టుకోని చై లుస్తేపునుకు, మరికొన్ని యితరస్థలములకు వెళ్ళీ 'కొవల 

సి నచుక్క-లు నోటిలోపోసికొని వత్తురు. ఒక మూణుబుడ్లు తెప్పించుకొని 
వీఠవాలోనె నెట్టుకొని జెొవభధమనే నంక వెట్టి చీవించు చుందురు, 

రాజ్ సనంవత్సర ములో నల్లులు రాతసులవ లెఫీకును, దోమలు 

రాశతిసులవ తె ధ్వని చేయును, పిల్లులు రాతసులవ లె సం చరించును, 

రాశునచుంములు, శాతనయెలుక్ లు రాశునకుక్క_లు విజృంఖిం చును, 

బడీవంతుళ్ళు వీల్ల లవిరాద బె_త్హ| నయాగములు యెక్కువగా జేయు 

దురు, ఈనంవత్సరము వై త్రమాసము “మొదలుకొని ఆపూఢమాసాొం 

తమువరకు యెండలు మెండుగా కాయును, చష్టులు లేకుండా నడుచు 
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'నారి కాళ్లు కాలును, చి, యేలు ప్యాసయిన తహాశీలు డార్లు మేజ 

స్రీ )ట్లలో కొందు హిరణ్య శాద్ధములు గ్రహించి త్భ_ప్టిపొందు 

చుందురు, 

జాయంటువ రృకములో కలహములు మండు. జాయంటు 

వ్యవహారములలో ఐకమత్యము శూన్యము, 
ఉదోోగస్థులలో అగిమూషతము చేత రాచపుండ్ల చేత కొందరు 

చనిపోవుదురు. వకా_లవామాలులేని ప్రీడభ్ల లేడని విచారించు 
చుండగా వున్నవారు వచ్చినవారిని తీవుబడి లేదని కనరుచుందురు, 

రాజమహేందవరములో శ్రీరామనవమి బోగమువాండ్ల మొగము 
మోద పాడను, 

ఈ సంవత్సరము. శీత కాలములో బట్టలు లేనివారికి. చలి 
"వేయును, నైలు వ వేష్టదో్యోగస్థులలో 8 కొందరికి గర్భము వ మునువటివ అ నే 

100 డి గీలుండును, వైమ్యు లెక్కు_ వై ఐనక్ కొద్దీ రోగము తెక్కు_వగు 

చుండును, డబ్బు తగ్గినకొద్ది చవమెస్క-వ గు చుండును, ముసలితనము 

వచ్చిన కొద్ది వటుత్వము చూనవ లెనను ఆసక్తి "పాచ్చుచుండును, 

వంట వండునుగాని దారి ద్య మవ్చటివ ల నుండును, వదువు విచ్చు 

వెరుగును కాసి బుద్ధి యధా కారముండును కోర్టులలో వొవ్క క్ట 

వ్యాజ్యమునకు శీ0, 40 హీరింగులు వడు చుండును. మునువటివ ఆనే 

పార్టీల శేమము మావే ఫీ సృడర్లగాని, గుమాస్తాలుగాని అధి కారులు 

గాని వుండరు, 

ఈసంవత్సరము శెంజే గహుణములు నట్టును, థన గహాణము 

కాంతా గసాణము, జఒజకటివగలు బకటిరా తి వట్టుచుండును, అన్వు 

డవ్వుడు వేద్య బాహ్మణులకు డానగ హణము నంభవించు చుండును, 

అందు చేత (గ్రహణములు మూడసి ెన్నవ మును, కొన్ని పొణి 

(గహణములుకూడ జరుగునుగాన 4 |గహాణములు వట్టునని కొందరు 

సిద్ధాన్తుల ఆభ (సాయము, 
త త 
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—వృద్దిత యలు. 
ధి 

నతంవ ॥ న థి లది 1 పాలు 

నాశనము ౧9 

మం చిక వితము స్ట 

తుక్కు_పు_స్తకములనృద్ధి 983 

మాయపృద్ది 100 
థు 

నాశనము సున్న 

ధనాశ 100 

నాశనం సున్న 

ఉవశారనృద్ధి స్టే 

అవ కార బుద్ధి 99¥ 

నల్లులవృగ్షి 89 
గ అధి 

తన్నాశనం 11 

వోమలవృద్ది 99 
థి 

తన్నాశనం 11 

నిజమైన దాతృత్వం 1 

జాబుల దాతృత్వం 99 

బిరుముల డాతృత్వము 76 

మొగ మాట దాతృత్వం 24 

కూట సాశత్యములవృద్ది 79 
యు 

నిజమైన సాత్యుము 21 

తవ్వునృష్టి 50 

తవ్వునలపహో 7 

న్యాయనలహో 25 

ఆసువతులలోఆదరణ 15 
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నిరాదరణ రిక్ 

డబ్బుకొర కాదరణ 95 

తకోడం।డ వది 86 అత్త aU పోరు తద్ధి 

పొందు 14 

అనూయ 8 తన్నాశనం 15 

ఉవన్యానములు 97 ఆచరణ కి 

పాఠ శొలలవృద్ధి 75 విద్యావృద్ధి స 

లంచములవృద్షి 99 తన్నాశనం ద్ 
® + 

వట్టుదల వృద్ధి 90 తన్నాశనం 4 
| షో ¢ శ 

అజీర్ణ నృద్ధి 0 ఆ గ్యవృద్ధి 80 

fr 

పడకగది ముచ్చటలు 

హయ... నేనూళ్ళో లేనప్పుడు జాబు లేమైన వచ్చినవా? 

రుక్టి---ఏవో నాలుగు మూడుజాబులు నచ్చినపి అపి వీరవా 

లోజా[గత వెట్టినాను, 

పాయ-__-నాశేమెనా మసియార్హర్లు వచ్చినవా. 
యమా mon 

రుకి__మణిహోడ్డ లేమి రాలేదు, 
(౮. వ్ 

హయ.___వెలభూములుతాలూకు శిస్తురయితు మనియార్లరు 
య ఆలా (భా. 

వంసుతాన న్నాడు వంవ లేడా. 

రుక్టి-రయితే శిస్తు స్వయంగా నే తీసికొనివచ్చినాడు, 
హయ.-.అయితే రూపాయలు నావేతి కిచ్చినావుకా వేమి? 

రుక్ష్ని._ నాదగ్గర వుం కే చే నివ్వనేయిస్తును, 
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హాయ... ఏమిటి సీమాటలుచితముగానున్న వి, ఉండ కేమైపో 

యినవి రూపాయలు? దొంగ అెత్తుకొనిపోయినా ఠా యేమిటి? 

రుక్లి_ దొంగ అెత్తుకుపో లేదు (అని నవ్వుచున్నది.) 

హాయ ... (కోవముతో) వమిటికిలిస్తా వేనిటి నదహారువళ్ళూ 

బయలువ జేటట్టు రూపాయ లేమైనా యో సంగతి చెవ్వు, 

రుక్సి....రూపాయ లెక్క-డికిపో తాయి, పో లేదని చెప్పినాను, 

హయ... పోకపోతే యిల్లాగియ్యి రూపాయలు, 

రుక్ట్ళి.... నాదగ్గర లేవ్రు, వరాబు వెంక టర త్న ము చేతి కిచ్చాను, 

హాయ. (వుహాకోవముతో) జేం-ఫ్రూల్ సిన్నెవడిమ్నన్నాడు 

వెంక టరత్న ంేతికి, 

రుక్టి = మోూచే యిమ్మాన్నారు, 

హాయ = (వండ్తుకొరుకుచు) స్తువిడు-రోగ్. నేనియ్యమన్నానా 
౧౧ 6 ౨ 

నిన్ను, ఎవ్పుడిమ్మున్నాను ఎందుకిమ్మన్నాను, అబద్దాలు చెపుతాను, 

నీకు బొత్తిగా: |పిన్సివల్పు లేవు నాకు సేము తెస్తున్నా వుసీవు, 

రుక్టి....మోానూటల కర్ణ మేమిటో నాకు తెలియదు, అనుకుం 

"క్కు ఆవావా దోపాలస్నీ మో శే, వెనక వెంకటరత్నం మనయింటికిన 

చ్చి దుద్ధులజోళ్ళుక శే మంచికంసాలివబ్చాడు. అమ్ము గారికికాడా బక 
స (5 

టి కట్టించండని మాతో చెప్పినవ్వుడు ఈమాటు శివరాత్రికి భూములు 

మోద శిస్తువచ్చాక, ఆశిన్సు వెట్టి కట్టిసానని చెచ్ప్చేరా లేదా, 
న్ ఆతం 6 క్ర) 

పాయ... అనను భూటవరనకు చెహ్పనవ్వూడు, 

రుక్సి.-న రే, అవ్వుడు మాటనరసకు చెప్పాన, ఇవ్వుడు మా 

టవరనకు యివ్బాను'నేను, 

పాయ... ఎన్వుడో యేవర ధ్యానం గావున్నపుడో చేనుమాటం 

"ళు మళ్ళీనాతో "వవ్పకుండాొ యింట్లో యేమిక ర్చుందో చూడకుండా 
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రూపాయలు వేతికివచ్చించేనందని యిష్ట్రమున చ్చిన నగలు వేయించు 

కొని కులుకుతావా? నేనిష్వుడు భీమూకం వెసీసికి నూటయాభై రూపా 

యలు వంపింవాలి, ఎక్కడనుంచి సొమ్ము తెమ్మన్నా వు. పంపింజూ గాడనుంచి నీ 3 TZ) మె ను 

నాకు తెలియదు, 'వెనకమారమ్మ న్నా రుకనుక నేనిచ్చాను, భీమా శెక్కం 

ఏమా భఛీమూాళంెసే కివ్యాలో గీచూవ ౨ వెనకి వ్యాలో 

జెనా అవ్వుచేసి యిచ్చుకోండి ముందు నెలజీతంలో తీర్చుకోన చ్చు! 

పాయ___అవ్వుచేస్తే యెవడు తీరుస్తాడు సీతాత, 

రుక్టి---నా తాతితీర్చడు మాతాతితీర్చడు మిాశేతీరుస్తారు, 

ఎన్నాళ్ళనుంచో వనుసువడి దుద్దులు చేయించుకుంటూంపే అంత 

మండివడ తారెందుకూ, ఎల్ల కాలము మూసివాయనసము ము_త్తయిదు 

లాగ శెవులపోగులై నా లేకుండా న్రండవుంటారాయేమిటి ఇవ్చటికి 

వంటిమోదికి నలబై. యళ్ళ్శ్ళొచ్చాయి వనముల సత్తాను ఒక దథతీ,ణాది 

చీశరగను, ఒక కొర్నాడుచీరెరగను, చేతికి ముదుగుపోచలై నా 

“రాయించ లేక పోయినారు పువ్యరాగాలతో గట్టిన దుద్దులం కే నా 

కెంతో మనసు చెనశెప్పుడో వె కాంతాలుతో గట్టించుకొన్నాను, 

అవి నీరుదిగి పాడై పోయినవి, ఇంతా చేస్తే నూరురూపొయలు కిశిమిశి 

వండుగులలో దోొర్లకు వట్టిగళ్ళే వళ్ళు వంచచారచిలకొలు అంత 

పిలువుండదు, 

హయ..._.దొర గారి గొడవ ,కిష్టమసువండుగ గొడవా నీకెం 

దుకూ, సీవధిక్కవనం గము 'జేస్తూస్నాను నీకోగము నేకదురుస్తానుండు 

"వెధవ వె త్తనంబోడివెత్తవం చెయ్యకుండా ఆడ పెత్తనమున్న కొంచె 

వజూ ముందరకురాదు, పషరాబు వెంకటర క్నా నికి గూడ బుద్ధి 

చెప్పిస్తానుండు ఒకసారి! రా'స్కే_ల్! వాడు ఆడ వాళ్ళకి నగలు చేయిస్తా 

నని చప్పి యీలా డ బ్బెత్తుకుపోతూంటాడు ఈవ ర్యాయం యింట్లోకి 

రానియ్యి గాడని కొరడాపుచ్చుకోొని కొడ్తాను, 
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రుక్టీ=వరాబు "వంకటర త్నాన్ని కొరడాసపుచ్చుకొని కొట్టడ 

మెందుకు, ఆకొట్టదలచినకొర డాచెబ్బ లేవో నన్నే కొట్టండి, ఇందులో 

లోవనుంతా నాబేకాని వెంళటరత్నానిది గాదు. మోరింత కతు 

వహీస్తారన్నమాట యెంక్క. పాఠలిగేళ్ళనుంచి కావరం చేస్తూన్నాను 

కదా యింతవమూ[ తము చనున్రుకూడ దాయని స్యతంతించి షరాబును 

విలిఫించి నేన సొమ్ము స్యయంగా యిచ్చాను, వెంక టర త్నముచేసిన 

లోవ మేమో లేదు, 

హాయ... వెంక టరత్నము లోవ మున్నదో లేదో యీమాటు 

వాకట్లోకి రాసీ కనువరుస్తాను. నాకు మొదటినుంచి నగలంకే తల 

నొప్పి నగలు వే నే వాళ్ళనీ చేయించేవాళ్ళని చూస్తే అరి-కాలువుంట 

నె_తికివస్తుంది, 

రుక్టి--.అంత తలనొప్పి అంత మంటో యెందుకు. నగలు 

చేయించుకోవడం హోనికాదు, అవకీ ర్తికాదు, శకానినచికొదు నలు 

గురు లోకి వెళ్ళినపుడు తలయెత్తుకోవ డానికి వీలు లేని వసికాదు, 

పాయ.__హాని అవకీర్షి శేకపోతే నరా, నగలు వేయించడం 

సొమ్మంతా పొడు చేయడం దీనినల్ల యెన్నోనష్టము లున్నవి, 

రుక్టి...- ఏపీ ఆనస్టాలన్న్నీ ఒక్క-మాటు సెలవియ్యండి. [(వవంచ 

మంతటకీ లేనినష్టా "లేవిటో ఒక్క_మాటు చూస్తాను, 

భూయ. 2కటా రెండా నష్టాలు, చెక్క... లేనన్నియున్నాయి 

ముందుగా దొంగలభయం, 

రుక్టి---నగలు చేయించుకోకుం జా సామ్ము దాచుకుం శే చొం 

గలభయ ముండ దాయేమిటి. అప్వులిసే అవ్ప్వులవా శ్ళగ'బెడ'తారు, 

యింట్లో వుంచుకుం పే దొంగ అత్తుకుపో తారు దొంగలకు నగలెనా 

రొక్క- మైనా యొక మే, 

శ 
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హయ... నామాట పూర్తిగా వినకుండా వాదం చేయడాని 

శారంభిస్తావేమిటి నీవు, 
రుక్టి-.- సరే నశే చప్పండి పూర్తిగా వింటాను, 

హాయ... సొమ్ము వడ్డి లేకుండా వడియుండడము ఒక టి 

రుక్టీ... వడ్డి: 

హాయ. అదిగో మళ్ళీ నో చెత్తుతున్నావు నామాటలు విన 

కుండా, మో ఆడవాళ్ళం తా సూలు. 

రుక్టి---న రే, మరిచీపోయినాను, చెప్పండి చెవ్నండి మేము 

సూల్పుము కాబ్బక్రు మో ఆటలన్నీ సాగివస్తూన్నాయి, 

హాయ-__నగలు నెట్టుకొనుటనల్ల అందము చెడిళోవడవము 

ఒకటి, 

రుక్టి_(నవ్య్రుచు) అందం చెడిపోతుం చా? 

హాయ _._ పడిపోతుందా మరీ శడిపోతుం దాభ గ వంతుడి చ్చిన 

నహజ సాందర్య ముండవ తెగాని నగలతో అంద మొస్తుందా. నిద్య 

"లేకపోవడం చేత మూర్హలె మోిరందరూ నగలోనసగలో అని మగచా 

ళ్ళను పీకివిండి వెట్టి సొమ్మం'తాపాడు చేసి మశాగత్తు క్రింద తరుగు క్రింద 

కొంత పాడుచేసి సామ్మం తా ధ్వంసము చేస్తారు నగ లే మన దేశాన్ని 

కొంవలు తీస్తున్నాయి. నగ లెవ్వూడు చేయించుకోవడంమాన తారో 

అవ్వుడం మన దేశము బాగువడుతుంది. నగలు చేయించుకొన్నంత 

కాలము మన దేశ మి దర్శదస్థితిలోనే యుంటుంది, 

రుక్టి.-మిారు మగవాళ్ళు మామాట చెల్లుతుంది. మామాట 

ఇల్లదు అయినా యేవో రెండు తెలివిత క్క వమాటలు నేనుకూడ చెపు 

తాను వినండి, నగలు చేయించుకోడం వల్ల వడ్డి లేపండా సొమ్మువడి 

యుంటుందని మిరు చెప్పినారు. నిజమే వడ్డీ పోతుంది. అన్నింటిమోద 

మనకు వడ్డీ వస్తుందా! కట్టుకునేబట్టలకు సాలుకు మూడువందల 
షి 

స 
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గూపాయిలు మనక వుతోంది, తిండి కింద సాలుకు మసకు చెండు వేల 

మూపాయ లన్హుచున్నా యి, వాటిటూద వునకు నడ్జివస్తూం దా, వదివేల వ 

మూపాయలటుపటి మోళు కావరముంపేటందుకు మేడకటించారు, చాని 
ఉం లు 

మోాజేసునా నడీవసూదా మూకు, అలాగే నగలమిోదకూడా వడి 
క రల టె ౧ జ 

రాక పోయినవ్బ టికి నష్టము లేదు, 

పాయ.__నా నెను, కటువు జేబట్లా, తినే తిండి, ఉంజేయిలూ లు ట్ pe 

చూ నరా నగలు, 
-—D 

రుక్సీ ఇం దా కామిముాటకు నేనడేమువ చ్చినవ్వుడుచీ వొట్రు 
(౮ ఉరి రా 

సిటారుగ దా యిమ్వుడు నామాటకు మోర డ్లమురానచ్చునా, నామా 
టు 

టంతా అయినతరువాత మార జవాబు చెవ్సండి. 

హయ... ఓహో! నన్ను బెవ్వుతున్నావా యేమిటి, 

అక వియ్నేలు యస్పేలు ప్యానమున మావంటి చదు 
౮ ఫ్రీ ఏన వ్రు 

కొన్న వారిపి పసికిమూలిన ఆడ దాన్ని "స సెంత'చెవృగలను కొని నా 

మాట కడటేరా ఏనండీ. అందం చడిపోతుందన్నారు మారు "జే 

డిస్పవ అంద ముండాలి కాని సగలవల్ల ఆంద 'ముస్తుఐ దాఅసి మారు 

"సెలవిచ్చారు, 'దేవుడిచ్చన అ.ద ముంతపలసిన జేశాని వీటినల కూడా 
cn 

కొంత అందమునస్తుందసి చేననుకుంటా"ను, ఎల్లాగంు యింటి కందం 

రావాలంటు నల వేసారు, తోరణాలు కడ తాలు, అరటి స్తంభాలు 
(a2) rr 0 

గునాాాలముండర కడ తారు, నంఫోలకి వచ్చని కొబ్బరిమట్ట లలు 
ఆ శాలల క (Mn) య 

తారు, పుశ్చంలదండలు కడతారు, చాందసీలు కడతారు, గోబులు 
c౧ 

వబాలుషేడు మంచివాంచి లాంపులు యెరువు తేచ్చ్చెనా పడతారు, 
య సి 

నం నటు "అందుక మోటింగు లెసనముడు. రోొనుహాిలు లోను. అక్క డాకూడా 

యిలాట అలం శానా పనముసారు, అకలవట్లూ పువ్వులవల్లావస్తుం దాయే 
య జావ యా లో య —2 

౮ 1 ట్త లం టు శు అ ఇచ ల 
ఘుటి అలంకారము, మూ అల్లాటివియొుుదుకుక టినా రక్క_డ, అకుల 
తి బి రు -ా-వి 
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వల్లా పూన్రబవల్లా యుతో అందము గోడలకు నొంచెలరు వస్తూంటే 
cn 

నెండినల బంగారమునల న|జాలనల్ల న్ త్నాలవల్లా మసిపి కంచం 
॥ య (ap) వ (ng) ౧ 

రాదాయేమిటి. కాలి కంఉపోచ నొ మెళ్ళో వపెడపోవ నా చెవికి 
ర్త గ రి ౧ 

nT సీ న ఇ ayn "a న Dy we ర్ భాపిటయెనా అెకుంజాొనూూాసి చాయనం ము తెదున్రులాుం చు పుని(స్పు) 
de ప 

అందంగా " వుంటుందా యమిటి నేరు తెరాటమా టన్నాని మోర 

కోచవడవదు, ఉంతే సంగతి చెప్పాను 
శ . Cn uk జి హాయ... స గలవల్ల అందము మన ఆడ వాళ్ళ కనా భోకళంలో 

తక కన ఆడ వాళ్ళకకూడా వుంటుందా? 

రుక్ లోకంలో అంద రాత వా ళ్ళకు నగలనల్ల అందము 

న స్తుంది, ఆకపుట్టుక పట్టిందల్లా నగలు పెట్టుకోవాలని యుబలాటము 

వడుతుంది, 

వాయ... అయితే దొరసానులుకూాడా డాఆడవా కేనా? వాళ్ళేం 

దుకు నగలకోన ముఒలాటవడరు, 

రుక్మే-_నగలనల్ల అందం వాళ్ళు (గహీంచ లే చే మో కాని 

చేకపో తే పెట్టుకో రా. అవ్పటికి కొంచజణుదొ. సాను బు వ|జాలు వెక్కి న 

యుంగ "రాలు వెట్టుసంటారు వాచీలా అవేమిటో అంటారు జేబు 

గడియారాలు, కెంపులు నజపు పొళ్ళు చెక్కిన బంగారపు డివ్సలరూ 

వున్న 1 'వేబుగడియారాలు వేసనుసంటాకు. మంచిమంచి రాళ్ళు చెక్కిన 

బంగార పుగొలుసులు వాటికి వేస్తారు, అవన్ని అలంకారాలు నగలు 

కావాయీమిటి! ఎన్నిగం ఎటు లై నపో చూ చుసొందుకు నట్టిగ డియారము 

వాబదా యేమిటి బంగారపు డిన్సలున్న టే జకావాలా బంగారపు 

గొలుసున్న బే కాంచాల్కా శెంప్పులు చెక్కిన జే కావాలా! అవన్నీ నగ 

లు కొావాయేసమిటి! కంఠి కానులజీహా మూత మే ౫ నగలంయేును 

ఇ్రనస్నీనగ లే ట్ర, అన్నట్టు మగచిపోయినాను. వీటిశేమి నీవులోన్రండే 

మన రాజుగారిభార్య రాణిగారు వట్టాఖి పేకమనవ్వుడు ఎన్నోోనగ్వలు 
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పెట్టుకుందని వ్యతికలలో చదువుకున్నాను, అవ్బుడు మంగ న్ను పిన్ని 

నేనుకూడా అనుకున్నాము, దొర సానులుకూడానగ టు వెట్టునంటారు 

చూణావా అని, 

పాయ....దొర సానులలో నూటనాటయెక [డో ఒ కాపివాసెట్టు 

కంటుంది గాని దర హంమిోద మనకిమన్లే నగలోనగలో అనివలవరిఎచ్రి 

మగవాడిని వీకిపిండివెటి నెత్తురుపీల్చి అప్పోనప్పో వేయించి నగలు 
రు ఆడి 

చెటుకోరు, 
లు 

స్ట 
వవ్వుకోరు, ఇంట్లో బున్వగడనడ మే కష్టముగానున్న పుడు నగలు 
వ జ, డా, లా య 2 mm Fd నో సాం తెమ్మని భాధ వెళ్లు వెళ్ళాము (బహ్మురాతుసిగ ని వళ్ళామన్రుతుం జు 

యేమిటి ? అటువంటి వాళ్ళు యెక్క డనో వెయ్యికొక ల యుం 

టుందిగాని సాధారణముగా నుండరు, మగవాడు జాగా సంపాదిస్తూ 

--వీకిపిండి పెట్టి నెత్తురుపీల్సి నగలు వెట్టుకోవడం యెవరూ లు లావి లు 

న్నపుడు నాలుగుడబ్బులు వనక వడుతూన్న పుడు ఆడది కొంచము 

వట్టువట్టినా నగలు చేయించుకొన్నా అందము చందము న్రంటుండి 

కాని భూములు తాకట్టు వెట్టి అవ్యలుచేసి నగలు చేయించుకోవడ్ప 

బాగుంటుందా మేమిటి? 

హాయ... ఎల్లాగనొ దొరసి*నుల మోస్తరుగా మన వాళ్ళు శ్వ 

లం మంచిదుస్తులు వేసికొని నగలు లేకుండానుంకు బాలా బాగా 

వుంటుంది, 

రుక్టీ...-దొర సానులులాగు అన్నింటిలోనూ వుంటే బాగాఉం 

టుంది, ఒక్క నగలలోనేకాదు. దొరసానులులాగు గుజ్జపు బళ్ళు 

కట్టించుకొని మనవాళ్ళుకూడా ఒక్క. ళ్లు షికారు వెడితే చాగావుం 

టుంది, వై మగవాళ్ళేవరువచ్చినా నదురు “బెదురు "లేకుండా వాళ్ళ 

తో మాట్లాడి షికారుకొడి తే బాగావ్రంటుంది,. వాళ లా. మేము 

కూ*డా వెద్ద సాళ్ళమయిన దా కా వెళ్ళి చేసుకోకుండా కా లేజిలకు వెళ్ళి 
ల 

ఖా 
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చదునుకుం కే బాగాన్రంటుంది, అన్నింటిలో వాళ్ళలాగ నుమ్ములిని 

కూజా తయారుచేసినతడువాత నగలలోకూడా వాళ్ళంత వాళ్ళు 

కమ్మని చెపితే ఛాగాన్రంటుంది. 

హూ బం మన వెద్ద వాళ్ళు నుగాథు ల వవ్వుకోరు గాని వాళ్ళ 
థ షా 

వద్ధతులన్నీ బాగానే వ్రుక్నాయి, చదువుకుంకు తప్పా? వీ కారు 

దే ॥ య. అత్య ఇ ,. డి గ a ని జట వెడి లేతప్పా! అవన్నీ మనభాళ్ళు నప్పుకోక ఫో తేమట్టుకు నగల వివ 

యములో మనము మార్చు చేసికోగూడ దా? ఒక వేళ అందంగానుం శే 

వుంటుందనుకో ! ఉవయోగ మేమైనా వుందా? 

రుక్సి_ అదిగో అల్లానబబు గారండి, చపుతాను, ఉన యోగ 

ము.ంవో లేవో చూతురుగాని. నగలవల్ల యెం్నతెనా (వయోజన 

మున్న దిః 

హాయ... ఏమిటా! వ యోజనం! అన్ని శాస్తా)లు చదువుకొన్న 

వాడిని నాకు తెలియని [వయోజనాలు నసీేేేమి తెలిశాయో చెన్పూ, 

రరక్టి..... ఈవమా తము తెలిసికొ నేటందుకు. శాస్త్రాలు చదువు 

కోనక్క_ర లేదు. బియ్యెలుప్యాసు శాసనక్క_అ లేదు, ఆడదాని వంటి 

మాద నగలంటూ వుంశకే మగవాడికి యేఅవనరము వచ్చినప్పటికి 

ఆవి అక్క_-రకువస్తాయి, తాకట్టు వెట్టుకోవ చ్చు, అమ్ముకోవచ్చు, 

సాణావనర మేదివ చినవృటికి నగలే తల కాసాయి. ఎని ము ( వునా గం A 

అన్నా సమయానికి అక్క_-జఅక తావు, కొక్క ము నెమ్టైలో వ్రుంకే 

తన్న ఒకళ్ళకి బదులిచ్చిన ప్పటికి నవమయానికి అక్కరకు రాదు, సమ 

యానికి అక్క_రకువ చ్చేవి వెళ్ళాము నంటిమిాద నగలే, భూములు 

తాకటుడెటి “తెచ్చుకోచాలం కే వదిగోజులో వడిహేనురోజులో అన 
బట 

తుంది, మెగా రాతిలు కోతలు అవడంచేఎ నలుగురికి తెలుస్తుంది. 

నగలయిలే ఒక గంటలో తాకటువెటి తెచ్చుకోవచ్చును, సాము 
రై ళా దో 

వెంటనే చేతిలో పడుతుంది. తాకట్టు పట్టిన వాడికి మనకూతిప్ప 
ల 

వ 
ణు 
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యిక నెనంరికి తెలియదు, నగలలో యింత (వయోజనమున్నది 

[వ యోజనం బేదనుకోవడం నట్టి పార బాటు, 

హాయ... అబ్బో | కోతలు మాలా నేర్చావు. ఆతచాని వంటి 

మీద నగ వెట్టినతరువాత అవి మళ్ళే మగవాడిఅవనరాని కక్క_రకు 

వస్తాయా? అక్చిచచ్చినా, నాలుక క పీక్కు. న్నా, ఆడది ముళ్ళ తాకట్టు 

నిమి త్తం మగవాడికి వస్సువులిస్తుందా 1 మగవాడిని బుట్టలో వెట్టి 

నగలు వేయించి వంటినిండా దిగ వేనుకుంకుకు మాటవరునకు యిస్తా 

నంటుంచేకాని, అబ్బో యెన్నిగడవిడలు వేస్తుంది నగలిమ్మం కే, 

అడగ్గానే కానలనసినంత కోవము, తొవము, పరాకు, చిరాకు, మొగము 

మటమట, నోనలు చిటచిట, కండ్రసీరు, అడిగినమూటకు జవాబు 

"రాదు, అమ్మాలక్క.. “లతో నరాలు చెన్వుకొని యేడవడం, అబ్బో! 

చే నెజగనా యేమిటి, ఆమధ్య చంద్రయ్య యేదో వారంటువచ్చి 

చెండ్లామును క ంఠియిమ్మనీ అడిగ జే. కొంవలో చిచ్చు పెట్టం జఊావిడ 

చిట్టచివరకు ఏధిలో వా భృందరూ చేరి తీగను పెట్టినతరు వోతీ మూడువ 

వాసాలుచేసి అందరూ చీచీయన్న తరువాత కంఠిఒక్క-టి విసిరి మోద 

పార వేసింది, అవనరంనచ్చిన దాకానే కాని వస్తే అందరికి చం దయ్య 

అవ స్తే సడుతుంది. 

"| రుక్మి ౬. అందరూ అల్లాంటి గయ్యాళి వాళ్ళుండరు. మంచి 

చెళ్లాలుకూడా లోకంలోన్రుంటారు మగవాడిక వనరంవ స్వే యిన్యనిది 

(బహ్మారాయ.సి కాని వెళ్ళాంకతాదు, 

హాయ _... నశ యావాదమం తా యెందుకు? అయిపోయిన చే 

మిటో అయిపోయినది. సొమ్ము మించాయివ్యావుగనుక యా దుద్దులు 

వేయించుకో, ఇకముందు నాతో చన్సకుండా యేనగలు చేయించుకో 

వద్దు, ఎవసాతూ ముందు సొమ్మియ్యనద్దు. 

(అని యిద్దరు నిహ్క-మింతురు ) 

యు ల్ లా 
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(వానుచేన రాన్రగారు కామావమ్మ (వవేశించు చున్నారు) 

కామా ఈలాగున మి రూంకుంకే యేలాగు? అయిన 

సంబంధాలన్నీ జాటిపోతున్నాయి. మశ వెద్దమ్మూయికి వెండ్ల య్యే 

దారి కనబడదు, మోకు చీమ కుట్టినట్టయినా "తేదు, వండ్హ్రయిా జొ 

చ్చినకూతురు యింట్లో వంశే మో కన్న "మేలా వంటవడుతూందో 

కంటికి నిద యేలా వస్తుందో నాకు తెలియదు. నాకెనిమిదో యేడు 

రాగానే మా బాబయ్య ఒంటిమోద చీమలు 'జెళ్సైలు పాకినట్లు బాధ 

వడి మెన్నోవూళ్ళు తిరిగి నానావస్థ వడ్డారు. మాచిరాజువారి సంబం 

భము డాటబెట్టాన, ఇలవష ర్తి వారి నంబంధ మ్ యొగరివోయింది ' 

కదా, నుననాళ్ళలో మ మగపిల్ల వాడు కనబడి లే యనకో యొకరు తీసి 

కొనిపోయి ముడివెడతారు కాని వదిలివడ తారా?! మన పిల్ల బొద్దు 

కూడాను, నాశెంతో అంత బెంగగా వుంటుంది, 

వాసు.__అయి తే మనవిల్ల శెన్నో యేడు? 
తి 

కామా... యేండ్లకు _వె వె శాఖముద్ధ పూర్ణ మనాటికి వచి బండ్లు 

"వడ తొయి,ః 

వాసు...__నచే ఇది యింకా మాసుచూనమే క చా, వదోవడు 

వెళ్ళ లేదన్ననాట, ఇంకా తొందర లేదు, 

కామూ. తొందర చేదంటా చేమిటి. కావలసిన వాళ్ళు నలు 

గురు మిమ్మల్ని చూచి నవ్వుతున్నారు. నా నోట్లో గశ్లెడుతున్నారు, 

మొన్న మావింతల్లికూరుడు వలివెలనుంచి వచ్చి ఎంతో అంతతవ్వు 
య 

పట్టినది, మన యింటి ఆడవడుచులు వదకొండో యే కావరానికి 

వెడతారు, బ్ర చేమి "కే అమ్మా ॥ కప్ప -క్రాం వెళ్ళీ చేయనని నన్ను తేల 

వాచేటట్టు చీవాట్లు పెట్టినది, మాపిల్లని సానిని చేస్తార శే చెళ్ళిచేయ 

కుం? డాను అని మా" మేన తకు కూతు రకిగింది, 
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నాను మాచుటా లండదబు నిన్ను 'జెవ్చన్ డిటసీ నవ్వనీ 
లు : ట్ 

యేడ్వనీ వన్నెండే ళ్లోస్తే కాని నేను వెళ్ళి చేయను. ఈరోజులలో 

వ న్నెం దేళ్ళొస్తే కాని యెవరు వేయడము లేదు, చిన్నపిల్లకు చేస్తే నా 

కాజషేవణగా ఉంటుంది, నగా స్న్రు వదకొండేళ్ళకు కావరానికి 

రాలేదు, నీ చెల్లెలు వదకొం దేళ్ళకు కావ రానికి వెళ్ళ లేదు. సదమూ 

దేళ్లర్హానే కాని మారెవదు సెద్ద వాళ్ళు కానే లేదు, 
ఆహ wm ఏక ఆ | ౪ కామా._..వ న్నండేళ్లో చ్చేడాకా చెయ్యరూ! ఇదేమి సో 

మనూ. ఇంటా నంటాశేని వను లొచ్చాయి. ఇక మన మంతా 

గంగావ వేశము కానలసిన బే. అవదిష్టవడ లేకుండా వున్నాను, 

కాకులు వాడి చినట్లు వదిమందీ పొడుస్తారు, ఈ కాలపు వాళ్ళం తా 

వన్నెందేళ్ళ శే శెల్ళిళ్ళు చేస్తున్నారా? ఎవరు వేసు స్తున్నారు అలాగ? 

మనంత వెట్టీముండావాళ్లు శారు వాళ్లు. సు (బ్రహ్ముణ్యము వంతులు 

గా రిన్ని కబుర్లు చెప్పి తొమ్మి దేళ్ళవిల్లకు వెళ్ళి చేసియూరకొ న్నారు, 

రంగా రావువంతులుగా శేడేళ్ళపిల్ల శే శే చేశాడు, భీమరాజుగారుకూతు 

రుకి మూడోయేటనే పెళ్ళి చే శారు, జ్ఞూవక ము లేదూ? కన్యాదానపు 

"వేళ నిదపోతూ తల్లి బట్టమిాద యేదో చేస్పిశడిని చెప్పుకున్నారు, 

వెగా నభలో వున్నప్పుడు పాలిమ్మాని చంపిందట తల్లిని 

వాసు... వాళ్ళు కక్కు. ర్థివడిలే మనము గూడా కక్కు ర్చి 
నడాలనియున్న దా యేమిటి? పాలు తా గేయీడున పిల్ల కుకూడా నెళ్ళి 

శేయ లేదని సీకు విచారముగా నున్న దా యేమిటి! కానలిస్తై యా 
5 అ ఖో న్స్ మాటు పిల్ల పుట్టినవ్వు జాముచ్చుట తిర్చుకొందుగాని, 

కామూ... (తీల నంచి) వాన్లైండి, ఇల్లాంటి కొంచుమాటల 

శేరు ఆలాటి చంటిపిల్ల లకు వెళ్ళి చేయాలని నాకు ముచ్చట లేదు, 

బియ్యేలు వియలులు ప్యానయిన ఇద సదలం తా అలా చేస్తున్నారని 
2 య లు an యా ఆశాల 

చెప్పినాను. అల్లాటి అన్యాయపు వెళ్ళీ చేయమన లేదు, లోకంతో 

పాటుగా న జేళ్ళు వచ్చిన పిల్ల గునుక తగిన నంబంధము వెతికి వెళ్ళి 
య 

ta 
బ్ 

. 
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చెయ్యమంటూన్నాను, అయిశ నంబంభథాలు దాటిపోతే తదవాత 

మనకు దొరకుతా జూ ? వస్తాయించిన కార్య ముంటుం నా? అదిగాక 

మూ అమ్మ వెద్దముంజాకూతుడు గడా, కాటికి కాళ్ళు చాపుకొని 

యున్నది, అమ్మాయీ నేను బతికియుండగా నే పిల్ల కుచెల్లి చెయ్య వే, 

ఈ ను. చ్చట చూచుకొని పోతానని చవిసిల్లుకట్టుకొని పోరుతూంది, 

మొన్న మా తమ్ము జొచ్చేటవ్వడు వర్తమాన మంఫింది, ద్వెత 

మాసంలో మూఢ మి వె శాఖమానములో ఎంకలు, అందుచేత యా 

మూఘఫాల్లుణ మాసములలో ఎక్కడో అక్కడ మంచి నంబంధము 

చూచి చెయ్యమన్నది, వూ చెడ్డది. బతికిన న్నాళ్ళు (బ్రతకదు 

కదా, దాని ముచ్చటకీరుద్దామని నా మనస్సులో నున్నది, ఇంత 

కొంకు నేను దానికి చేసే చేమున్నది, చెట్టనా పొయ్యనా | ఎన్ను 

డైనా చేశేవెళ్ళే కదా, ఆవికుండగానే. చేస్తే తీరిపోతుంది, ఆవిడి 

ముద్దు చెల్లించిన వాళ్ళ నువ్రతాము, ఇదంతా ఆవిడ కడుపుచలవే 

కాదూ ? 

బాసు నరినగి, ఇదా దానిర హాస్యం, చెల్టి తొందర కాకళణం 

తెలిసింది నాకు, మి యమ్మ ముచ్చట తీర్చన అనా ! మీ యమ్మ 

ముచ్చటకోనం నేను వెళ్ళి చే శేవాడను కాను, 

కామా... అవ్రును! నా అమ్ముము చ్చటకోనం మోరు చేస్తారా 

యేమిటి? 'నేనుబుద్ధిగడ్డితిని అలాఅడిగాను కొని, మూ అమ్మీ యెవవ్నై 

అడిగేటందుక? మ ౪ అమ్మకోసం మారు చయ్యనక్క-ర లేదు. ఊరు 

కొన్న దాన్ని ఉఊదకోళక యేదో ఒకటి "జెచ్చివెడ తాను నేనే, డాని 

వెళ్ళిగొాడవ నా శెందుకు నిదపోక, (అని నిదురించును.) 

(ఇద్దణు నిదపోన్రదురు ) 

య ప 
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(వాసు చేవ రాన్ఫ కామాశతుమ్మ (వ వేశించుచున్నారు.) 

కామా.ఎల్ల కాలముఒక పేవట్టా, ఎవడై నావిడుపున్న దా, 
ae) ఉట రా 

బాను దేనికి విడు పుండవ లెనంటాన్ర. 

కావ —పట్టిన కం తానికి, 

వాసు..విడు పుండన లసిన చోట తవ్చకుండా ఉండితీరుతుంది, 

ఉండకూడని చోట ఉండనే యుండదు, 

కామా... వీల దాసి వెళ్ళిమాట సిరంగా వఎవ్చండి మాయభి 
య థి 

ప్రాయ మేమిటోను ? 

వాసు. ఇన్నిమాట్లు చెప్పే చేమిటి ఒకవరియాయమే శాక్చి.. 

చేశాను, బ్రివ్వుడు చెయ్యనని, 

కామా. నరీ యివ్వుడు చెయ్యక పోతే చెయ్యక పోయినారు 

కాని నంబంధ మేదైనా యివ్వు శు స్టిరవర చి యుంచుకుందాము, 

దానికై నా అంగీకరించండి. మంచి సంబంధాలు దాటిపోతే దొరక 

వని మోాకుగూడ తెలుసునుగ దా, 

వాసు . మంచి నంబంఛాలంటూాకొన్ని యున్నా యా యేమిటి! 

ఎవడు కానలిస్పే అవ్వుజే నుంటాయి వుంచినంబంఛాలు చెడ్డ 

నంబంధాలుస్నూ, 

కామా... ఆమాట నేను వవ్వుకోను, 

వాసు... ఒవ్వుకోకపో తే మంచినంబంధ మేదో చెవ్వు, వీలుగా 

నుంశు కుడిర్చి ముం చుకుం దాము, 

"కామూ... నిడడనోలు నంబంధము చాలామంచిది, 

వాసు వా రింటిపేచవరు ? 

కామా... కొచ్చర్ల కోటవారు, 

వాను... పిల్ల వాడి కెంతే వయస్సున్న ది ? 

కావమూ...పదియాణు సంవత్సరము లుంటాయి, 

మమ జన 
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వాను. ఏమి చనున్సకొన్నా డు! 

కానా. తెనుగుబగో ౧, చదున్రకున్నాగు ఇ ఇాగీ షు చదవడం 

"లేము; 

చాను..._అయి తే చదువు సంధ్యలు రాని. గుద్ధ మొద్దు 

న్యరూపాని కిమ్మంటా వా? 

కొవా ఎ మునీ చో ద్యాలూ శుద ద్ద ముగ్ద న్యరూవమా శి 

(వాలు చేయ లేడనుకొన్నా శా! నిశానీన ప్టేనుకోన్నా రా, "లెక్కా 

డొక్కా సాంతముగా నూచుపంటాడు సాలుకు నాలుగువేల రూపా 

యలు వస్తాయి, నఖైవేల రూపాయల రొక్క ము వడ్డీకి తిరుగు 

తూంది, 

వాసు-అయి లే ఆసామ్ము వాలంటాన్లూ చదువు లేకపోయినా, 

కామా_చదు నెందుక సొమ్ము సంపాదించ డాని కే గాదు, 

అసామ్ము కావలసినంత యింట్లోవున్నపుడు చదు చెందు కేమిటి, 
శు భంగా వెళ్ళికూతురుకు వంటినిండా నాలుగ దువేల రూపాయల 

నగలు వెడతారు, ముద్దింను చీక ముద్దినిసు రవిక యిస్తారు, అన్ని 

ముచ్చట్లు జరుగుతాయి అత్తా చూ మా యున్నారు. ఒక్క- దేవిల్లాడు. 

వాసు....అయి తే కూతువకి వంటినిండా నగలొస్తాయనా 

యో నంబంధము చెయ్యమనడ ౧, 

కానూ... ఒక్క నగ లేనా యేమిటి. పిల్ల సుఖవడుతుందని 

చెయ్యమన్నాను, 

వాసు-బియ్యే ప్యానయిన వాడికి సే 
+0 

"కా కానూ.-బీయ్యే ప్యానయిన వాడి కిస్తే స్తీ సుఖవ దేకన్న నను 

పిల్ల సుఖవడ జా యేమిటి, 

చెప్పిన నంబంధమునాడి శి యెక్కున సుఖవడుతుంది, వీల్ల వాడు 

బియ్యేప్యాసయి యేంజేస్తాడు ?! వ కచేరీలోనో పదిహేను రూపా 

యలగమాస్తాగా (న వేశిం చడ'మేశాదూ! ఆ వదిహేను రూపాయలు 

మొగుడూ పెళ్ళానికి బున్యక్రైనా వాలను, ఇంట బ్రైలకు, కట్టుకొనే 
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బట్టలకు, రోగాలోొ_స్టే మంకులకు అన్నింటికి తుడుముదగ్గరనుంచి 

"చేవ తార్బనముదాకా వున మే. వంపుతూండాలి డబ్బు వెళ్ళికొడుక్కి- 

పూటకు టికాణా యుండడు. నా అన్నవస్తు వెక్క_డా యుండదు, 

ఏభైరూపాయ లుద్య|ోగ మ య్యీటవ్పటికి వదినద్ధాలు గేళ్లు వడుతుంది, 

చేరు గోప్పా ఊరు దిళ్ళా అన్నమాయేగాని యేమిసుఖ ముంటుంది 

బిడ్డకి? మనుసొచ్చిన రపశెలగుడ్డ కొనుక్కం దామం కే ఒక్కు.పాపలా 
డబ్బు లుంోను పిల్ల దగ్గిర అమ్మాయికి పుట్టింటివారి సే కలదు, లేక 

పోతే బేదు. 

వాసు _._భూమిోా పుటా చేక పోయినా యిట్లూ వాకిలీ వే 

పోయినా వ్య్వే పాషనయినటయి జే చేరూ (వతిహ్ఞై వుంటుంది, క స్యాసయినట్ట ౩ వక 
(క్రమంగా నొప్పు వుద్యోగ మవుతుంది. పూటకు టిటాణా లేని 

బియ్యేలు బ్రివ్యడు డిప్యూటి కలక్ట్రృరులు చేస్తూన్నారు. నబుజడ్జీవనులు 

చేస్తూన్నారు వాళ్ళ త్త వారు వాళ్ళ చదువులుచూ సే పిల్లసిచ్చారు 

కాని వాళ్ళ ఆ ని చూచికాదు, చదువులేని శుద్ద ముదుకు పిల నిచ్చి 
—0 రు (ల లం 

ఇతే డెవరండీయని పెద్దమనుష్యూ లడిగినన్సుడు నా అల్లుడని చెప్పు 

కుంకే నాతో సిగ్గుగా వుంటుంది, 

"కామా నె తిపూద గుడిగనం వెడితే గుడిగవం చెయ్యని 
| బాలి Go స్ Go స్ స్ట 

వాడికి పీలసి శే సిగుగా నుంతదుగాబోలు మికు, 
ణి లా ౧ 

వాసు. చదువుకొన్న వాడి. కి_స్టే సిగ్గుడవలసిన అవసరము 
లేదు, నునపిల్ల ఫస్టుఫారములో చదువుదూందిక దా, చానిమాాతి 

య రి (. 

మైనా చదువురాని నిర్భాగ్యుని "కెల్లా యిమ్మున్నావు పిల్లని, ఉత్త 

రమున పై వెళ్ళాము చదివి పెట్టాలి, "బలి గాస్తున ఛే ఊరమ్మట 

వడ గిత్తాలి చదివించుకుందుకు, 

కామా... విచి తే పు కబుర్లూ విడ్డారపు మూటబూ. నాకెం 

ఏకు మూాయిన్ల వ స ఘావిల్ల మాకు స్యతేం,తం దు యిష్టమునచ్చి ట్రియ్యండి గా పిల్ల మాకు నల్ రతం 
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నాెకీమి స్యతెయ(త్రేముంది? ఊళ్ళో సీ ల్ల లందు కంకులు కాసులు 

కెట్టుకొనియుంకే నామొగుడు వియ్యేఅసి చక్వుకంటూ మెళ్ళో 

బొందూ అడది మూసి వొయనము వేరంటాలులాగ నుంచుం కుమిోాకు 

నంతోవముగా నుంటుంది. 

(అని దుప్పటి ముసుగు వేసికొని వండుకొనును] 

వొసు.__-నీవు నూరు ఇవ్వు వేయి చెవ్వు. నేను బియ్యే 

ప్యానయిన వాని కేగాని యియ్యను. 

(అని ని దపోవుచున్నాడు) 

ళీ 

(పార్టసార థి రావు గారు భార్యమానావ్మమ్ముగార్యవ వేశించుచు న్నారు] 

పార్గ---క ట్నమువిషయ మై స్క్టు సంతుస్థ్రికలిగినదిక్ డా? 

మినా... యుక్తులు వన్నడంలో మి రంది'వేసిన చెయ్యి. 

ఉపాయాలు చెప్పడానికిమారం కే నాకు సంతుస్రి కలుగకపోతుంచా 

"యమిటి, 

పార్గ._నీనంటి చెళ్ళాముంశే యెన్ని యుపాయాలయినా 

చనన లసివస్తుంది పం కాసీశేమినంగతులు కావాలో అడుగు, యిమ్తూజే 

మన మిద్దరము వరిహ్మా-రము చేసికుం కేమంచిది, 

మానా...అలాగై తే వెపుతా వినండి, మంచిభోగము మేళము 

కిలీపింబాలి, 

పార్ట... (బహ్మ దిగివచ్చినా ననే,అందుకు 'నేను వవ్వుకొనను 

మోసా.___ఎందుకు వవ్వుకోరు శ 

పార్గ--- వివాహములలో భోగము మేళము పిలువగాడదసి 

మేము (ప్రతిజ్ఞ చేసికొన్నాము, చిన్నవ్పుడుశా లేజీలో చది వేటవ్వుజే 

"నీను కాగితిములో సంతకం చేసినాను భోగముమేళము లేని జే వెళ్ళీ | 

జంగ చా యేమిటి! 
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మానా. (కోవముతో) భోగము మేశము శేకపోయినా వెళ్ళి 

జరుగతుంది, భాొజూభబజం, తీలు_ లేకపోయినా జణుగుతుంది, ఎిళి 
య 

కూతురు పెళ్ళి కొడుకు వుం శేసరి, _ వెళి జరగడాని 
cn cc 

రము లేచు, 

పార్థ... అభ్యంతరము లేనప్పు డంకభోగము మేళ వెందుకు? 

మానా. మేళ చేకాను భజంతీలు వ ల్లకీకు Bixee] నూని 

వించండి వు నకు కాలసినం శ్రే సా మ్యుకూడివ స స్తుంసెగా, 

పౌర .వ్ర చేమికరుము | వలివివుయములో క లినెయుం? సారీ బ్ర దము గ్గు ఎ (ప్రతీవిమయములోను క ల్తీవెయ్యనా 

బద్ద వె: య్య సొయని నాకో నెకరునాదము లంకించుకో ంటున్నా వు, 

ఒక సంగతిలోనై సొ నామాట వినవద్షాసీవు, 

క్ట 
రెమ్ యెొదడిరింవా ను, మోనా.._ఇవ్వుడు వినక మిదూటలు 

wy కాకపో శే పిల్ల వాడిసెల్లి శోభగా సయ్య మన్నాను, ఇం 'లేశ్రామూ నా 

వల్ల వచ్చినతవ్వూ, ఇంతి తెమాతన మునూట జిప్పకండా మూగి నూూకొ 

నన్నులాగ న్ నోట్లో గుడ్డలుకుక్కు_కొని యి: ట్లోకూర్చో లేనుమరి, లేక 

చేక యాయొక్క. గుంట వెధన (బలీకాడు, వాడివెల్టీ ముచ్చటగా 

అచ్చటగా చేనుకుంచామని యేలూరులో భోగముమేళశము పిలిసిం 

తామసి నాశెంతో అంత యిదిగావుంచేది. అందులో యొకళ భావు 
స — 

"వేషము కడుతుందట, డాసి చేత ఫామవేషముక కట్టించి వినాలని మన 

ఏధిలో ఆడవాళ్ళు మన చుట్టాలు అంతా ముచ్చటవడుళూవున్నారు, 

క్ / శ | నఖ. చాల్ ల KE ల TR my ల అబ్బాయి సెల్ఫి సాడు కట్టిస్తాననీ నేను చ నతో చపుతూవ్రంజేడాన్ని, 

నావెజేకాసి కటించేటందుకు నేవ కిని? మా యింలో జాసీడీయుంది 
(=) లు లా! cn 

నేనూవున్నాను, బాశీరీ చేస్తే డానికియింతన్నం CE తున్నారు, 

నాకూ యింతేన్నం చెడుతున్నారు, 
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పార్థ. rm అబ్బో! వేరి కటు చాలాదూర యున్నాయి, వలూరు 

"మేళమూ, " భామ వేషమూూనా? అంగకంెకు హరికథలు 'చప్పించుకో 

రాదూ. పుణ్యము మాక్ మనా వస్తుంది, ఆబూ్కూత లజావ లీ లే 

విసాలీ, రామా కృపా అ-నేమా+టలు చెవిని వ్రతగూడ చా, 

మోానా...వమూాకు హరికథలు గిరికధలు అక్క-బ లేదు, మే 

మంత వేదాంతులముకాము, ఇద కులాసాగా తిరిగే వెళ్ళకాని టై బె ఠా 

గుల మఠంగాదు హరికథలు ఇెప్పించేటందుకు, ఏకాదశీ నతము చేశే 

టన్వుషో గ త్యనా రాయణ్యసతము చేసేటవ్వుడో కారిక ధలు చెప్పించ 

వచ్చును, పీడుగుకు బయ్యా నము ఒకి శుకం (తేమన్నట్టుగా ఎవడు 

వడితే అవ్వ్చుజే హరికథలు, వేండాములు సభ్బ్యాడు చెంబు మ ౦కా 

జాగ త్త చేసుకోమన్న ట్టు మాభు ర్ త్తే వేంచాంతులు బయలు బేరాళు 

నేడు, బోగము వాళ్ళు శోభన చేవతలు. వాళ్ళు లేకపో తే యేం వెళ్ళి 

చెథవ సెళ్ళి, వాళ్ళువచ్చారం' శ్రే యిల్లుకో లకి బలాడుతూన్రంటుండి నాలు 

గసరోజులునూ, వాళ్ళు లే! కపోతే వెళ్ళిన్ని దపోతూన్న ట్టుంటుంది, అందు 

హోత శేనిపోనిఖేషజాలకు పోక నాషూటవిని బోగము మేశము వె పెట్టండి, 

పార్గ__బేగము వేళు సెడి సే ప చ్చేనష్టాలు న్్ చెపుతా 

ఏను, ఇడి తె మంచిమేళము చెట్టాలిక చా మంచి మేళ ముయాలగ్గనరి 

రోజులలో రెండువంపలరూ పా యలకు త తక్మ-_న రాదు, వలూడు మేళము 

కావాలనికోరి వేడి చుసము పిలిచామం కే వాళ్ళుమరీ వొళ్షైక్కి. బిజ్ఞ 

పిగుస్తారు, మేళము లేక పోతే రెండువందల కలిసాస్తాయిగ దా, నగా 

నేనుచేసిన ప్రతిజ్ఞ నిలుపుకొన్న వాడ నగుదునుకి దా, మైనా భోగము 

'నేళశొలనల కుబ్జ వాళ్ళం "తా చడిపోతొరు, 
గా అట శ్ర 

మోనా _--అనలు “సె సే వెయంకవో అ చేయిళూపొాయలు కలి 

సొసాయి, తిర వతిలో చేసికొంు వీబదిభాఫాయబణో పెళ్ళవ్రతుంది, 

తొమ్మిదినందల యబై కలిసాస్తొయి, మాప జ్జ నూట కేమిటిలెండి, 
జ క్ 
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బోగము మేళ నూడుతూంకే మిరు పీధిలోనికి వెళ్ళి కూనాశ్చివ చును. 

బోగము మేశాలనల్ల సిల్లలుపాడగు తారం కే నేనువవ్వుకోను, సాజైన 

వాళ్ళంతా వివాహములలో పాడై నారాయేమిటి? మి వెళ్ళికి మినా 

యన గారు బోగముమేళ ము సెళ్తేరుగ దా! మోంరుపాడై నారా యేమిటి? 
టన జల sf భారి జ జో 3 గట మనస్సు నిబ్బరంలేని ఏం గ్య లెవ్వుడూ పాడా తారు, 

పార_సీతల (క్రించులవా జానికంతం చేదు, నాకసి దవస్తూంది, 
థి య —_ 

చేనుమా*టాడ లేను వడుకో, 

(మోనా, పార్ణసార థి (ప్ర వేశించుచున్నారు.) 

మోంనా.నిన్న రాతి ని దన స్తున్న దని దొంగ చేవము వేసి 

అమాట మరపించి నండుకొన్నారు, బోగము మేళశమువమూట యేమిటో 

లబడ పెట్టడమా శెట్టకపోవడమా, - 

0 భోగము మేళ ముపిచ్చి పట్టుకున్న దేమి, ఈపిచ్చి 

బన్ శ యేమిటి 

మీనావద్దన్న చెట్టే మోకు, గావాలన్న వెజ్డనాకు, ఈ రెం 

డు వెజ్టులకుగూడ నుందులు లేవు, 

పార్ధ -- __.ఈవిషమయములో సీయభి పాయముకం కె నాయభి| పా 

యముక ౦కు కుజ పాడభీ పాయము వుచ్చుకోవలసి వుంటుంది, వాజే 

లాగు వీ తే అలాగు చేదాము, 

మోనా... ఈ రువీడ ఏర శెట్టిని కొట్టుకొనిపోయినదన్న ట్లు మ్ా 

రూ నేను వట్లింపులువట్టుకొని అతంతగింజ కుక్ణ వాడి నెత్తిని "వేయ 

డమా! బాగాజేయున న్నది, 

పార__.అతంతలుగింజ లేయడ మేమిటి! వాడు కావ తలెనంశు 

తప్పకుండా వెడతాను, హడువద్దం శే మాని వేస్తాను, ఇది వాడి వెళ్ళి 

గనుక వాడి కుండవలసిన నరదా, వాడికి సరదా వుంకే తప్పక వెట్టి 

తీరవ లె, సరదా తేకపోతే మూనవ లెను, 
లగా 

తా 

| 
| 

| 
( 

| 
i 
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విానా._-వాళ్ళ నర దాజోలి మన శెందుకూ, ఈ కట్నాలు 

య్యుపు రాణ లాంచనాలు అన్నీని వాళ్ళ నరదాకేనా యేమిటి 

)చ్చుకోవడం మనం ? 

పార్థ... వియ్యపురాలు లాంచనాలు కట్నాలునీనర దాకోనం, 

వినా._ఆలాగయితే బోగ ముమేళముకూడా నా సరదా 

శ్. “వెట్టాలి, వాడిమా మెందుకు, 

పార్ధ...అయినా కట్టవాడిని వీలుసానుండు ఓల అబ్బాయా 

"మచం [దము (అని విలుచుచున్నాడు, ) 

(అవ్వుడు రామచందనుడు (వ వేశించు చున్నాడు) 

రామ... ఏవండి నాన్నగాయా యెందుకు పిలిచారు ? 

పార్గ_నీ'ె పెళ్ళికి బోగముమేళము గావలెనా వద్దా! మో 

వమ్ము “సేవ లెనంటూన్నది, చేను వద్దంటూన్నాను, సీయిష్ట 

పమిటో ఇెవ్వు!? 

మోనా... ఒరే ! తెలివి తక్కువ మాటలు మాటాడక జ్యాగ 

త్తగా చెను, వెట్టి ముట్టి గబుడులు మాటాడకు, 

రాము.-బోగ ము మేళ మువద్దు న్గము 'మేళమువద్దు. ఈ కాల 

ఏలో బోగముమేళా ఆవడ నె డుతున్నాడు? హూ కాలేక వీల్ల లలో 

) మధ్య వదివాందికి 'నళ్ళయినది. అందులో ఒకరినె విళ్ళికిహాడ 

గోగము 'మేళము పెట్ట లేదు, నా వెళ్ళికి పాతికమంది స్టూ జెంట్లు 

ందరు వ్రఫినద్లు. రావలనునుకుంటున్నారు. ఈ డేం నా న్సెన్చు 

కము మేళ ముం కే వా ళ్ళేవరు రారు, బోగము మేళము పెట్టా 

ంశు నేను పెళ్ళికి రానేశాను, ఎవరికీ వెళ్ళి చేస్తారో చేసుకోండి, 

సూ జెంట్లుందరు నన్ను కాకిని పొడిచినట్లు పొడుస్తారు. ఆ గోలంళొ. 

మేవరు “పడగలు? అందుచేత అమ్మ “జప్పినాసశే యెవరు చెప్పినా 

(శే వూరు బోగము మేళము పెట్టవద్దు, 
శ 
se జై 
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మోనా__ఆరి నీ పొగడు పొడి చెయ్య | యెంశ వాడై నా 

వురా, సీ చదువు చట్టువండ లైనక్షుయున్నది. ఊరఊారనుంచి 

నచ్చిన నిర్భాగ్యపు వెధవలలో గలిసిపోయి పూర్తిగా పాడ పోయి 

నావు, బోగము మేళము లేనిచే వి ళ్ళేమిటిరా సీనెత్తికాయి. ఎవళ్ళొ 

పెప్పారని నీవు మానుతావా, ఈ బుద్ధులు సీకు పుట్టినవి కావు, 

మో నాన్నగారు ముందుగా ఇెప్పి "ఇట్టాలేమో “వర్థానిమిచే 

ళ్ళొచ్చాయి, ఇవ్పటికి ? జ్ఞానం లేదు, నిన్ను ఎవ శ్ళేకూళ కుయ్య 

మంకు ఆ కూత కాస్తావా ? కాకపోయినా యీనాటి కుట్టు వెధవ 

లకు స్వతం| తా "అక్కు వ, కాకపోయినా వాడి నడగడ మేమిటి, 

విరా కిష్టము లేదన్నమాట వాడికి తెలుసును గనుక మిరు పిలిచి 

అడగగానే భయముచేత మమా కే ఆడాడు మో రెదట లేకుండా 

వున్నట్లయితే వాడు కావాలనే చెన్సును, 

సార్గ=వఏమిరా అబ్బాయో నీను భయవడి చెప్పావా 

యేమిటి ? భయములేదు సీ మనస్సులోనున్న సంగతి నిజం ఇెవ్వు, 

రామ... నేను భయపడి చెప్పలేదు, నా బుద్ధి పూర్యకము 

గానే చెప్పినాను, 

మోనా... భయవడకపోతే అలా యెందుకు చెపుతొనూ 1 

కాకపోయినా యానాటి క జ్ఞ వెధవలు మెరావణ వెధవలు, వీళ్ళని 

కింద వెడితే వంటలు లేవు వైన వెడితే వానలు లేవు, వేలెడున్నాడో 

లేడో వీడికింతంత బుద్గు శేమిటి చిన్నప్పటినుంచీ? ఈ మగవాళ్ళె 

పాడు చేస్తూన్నారు కల్లు వెథవలిని, ఈలాటి అవకతవక  చేలావన 

(్రోలినపుడు బుగ్గలు సాగతీసి రెండు మొట్టికాయలు వేసి కూర్చో 

చెడితే బుద్ధికచ్చును, 

పార్ష._సీవతము మాటలాడీనాడు కాడని కట్ట బాడిని పట్టుకు 
థి 

. తిట్రము వాడికి తోచిన ముశ్కేమో వాడు చెప్పాడు, ముందుగా 
కర) ॥ 
] a 

/. 
న 
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వెళ్ళి వాడితోను నేను ఇెవులో యేమో చెప్ప లేదుగదా, మన 
మడుగ బట్టి వాడికితోచిన ముక్కే మో వాడు చెప్పాడు, 

మోనా == తిట్టడానికి నా శేమివట్టినది, తండి కొడుకూ ఒకశై 

నారు, నామాటం కే మాకెంతలత్యమో వాడికీ అం లేలవ్యము, పెద్ద 

వాళ్ళకు "లేకపోయిన తడువాత చిన్న వాళ్ళకు వస్తుందా యేమిటి 

గౌరవము, నన్ను చూస్త మో అందరికి ఒక శు దయ, 'ఇద్దవాళ్ళు నా 

మూట విన నేవినరు కుజ్జ వెధ వై నా వింటాడేమా అంటే ఏడికికూడా 

చేటుకాలము వచ్చినది. 

(అని యీడ్చుచు లోవలికిపోవుచున్న డి) 

పార్ణకుభ కార్యములు బెట్టుకొని కంటసీళ్ళు పెట్టుకుంటా 

వెందుకు రాగా వెళ్ళకు, 

రామ. ఏడ వనియ్యండి కా శృపువై త్యపునీళ్ళుకారిపో తాయి 

ఊరుకోంటుంది, బోగము మేశముమా[ తము పట్టవద్దు, చేను చదువు 

కందుకు "పెడ తాను, 

(అని నివ్క-మించుచున్నాడు 

war ఆలా 

పౌర్గ-సశే నేను కచ్చేరికి వెళ్ళుచున్నాను, 

(అని సివ్క-మించుచున్నాడు) - 

పార్ధసారథి రావుగారు భార్య వరా నాతమ్మై గారు 

(వ వేశించు చున్నారు. ] 

పార్ట... ఉడుకుబోతుత న మెందుకు; రారా వళ్ళనద్దు, మాటకు 

మాట చెప్పవ లెగాని బొల్లి బొల్లి 'యేడ్చు లెందుకు (అని చేయిబట్టు 

కొని లాగుచున్నాడు.) 

మోనా. నే నందుకు ? నా యాలోచ నెందుకు | నన్ను వెళ్ళ 

వియంండి మో యిషమువచ్చినటు పిల్లవాడికి పెళ్ళి చేసికొన వచ్చున్ము = 
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పార్గ_అలా గనకు వచ్చి కూర్చుండు నాకవతిష్ట "లేకుండా 

యుండుటకు సీను కోరినకట్నము వచ్చుటకు మంచి యుపాయము 

చపుతాను, 

మోనా.__కట్నా లక్క-జలేనివారు మో రుపాయాలు చెపు 

కొరా? ఆ నూట నేను నమ్మను, 

పార్గంతవ్పకుండా చెపుతాను, నామాట నమ్ము డబ్బు 

వస్తూంకే నాకుమాతము చేదాయేమిటి, పొరబాటుచేత కాగితంలో 
దన్క_తు చేసినానుక దా యని వస్తాయిస్తూన్నానుకాని పీ లయినంత 

వరకు వియ్యాలవారిదగ్గరనుంచి డబ్బు గుంజనలసిసదనే నా యభి 

(పాయముకూ డాను | 

మిోనా._-ఇది నాలుక చివరమాటా మనసులో మూటా? 

పార్ధ మనసులోమాశే కాని ఆడవాళ్ళనోట్లో నువుగింజ 

చాగదన్నారు నే నిల్లాగన్నానని యొక్క. డా చెప్పవద్దు, ఇప్పినావంజే 

నన్ను కాకులుపొడిచినట్లు పొడుస్తారు. నా తీలమోద 'చెంటుకలుండ 

నియ్యరు, 

మోనా. నే చెక్క_డా చెవ్పనుకాని ఆ యుపాయ మేమిటో 

త్వరగా చెప్పండి, తెలివితక్కువ (వాతలు (వానుకొన్న వాళ్ళందరూ 

కూడా యిల్లా శే యిరుకున బడిపోయి సొనాబాధలు వడుతుంటారు, 

అడును (తొక్క నేల కాలు కడగనేల ? 

పార్ధ -.. తెలివితక్కువ వనులు చేసుకున్నాము కనుకనే వనికి 

మాలిన ఆడదాని చేతకూడా చీవాట్లు తినవలసి వచ్చింది, 

మోనా నాచీవాట్లు మిరుకాగా భరిన్తూన్నారు ఈమాటల 

శేమిశాని ఆ యుపొయ మేమిటో చెవ్ప-డి, 

పార్ల చెపుతూన్నానువినుతిన్న గా పెళ్ళికి తరలి వెళ్ళుదాము 

విడిదిలో స్నాతకము చేసికొం జాము, "పెండ్లి ర్మాతిగ దా స్నాతికము 
ఇ లో | 

న... 
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౨యినతరువాత చేను |గామములోనున్న  వెడ్డ మనుష్యులను పిలవ 
వాసికి వెళ్ళినట్లు ఎడ తాను, ఆ నమయములో సీ నొక్క-వని చెయ్యి, 

రెండువేల రూపాయల కట్నము వియ్యవ రాలు లాంచనాలు చెండి 

$ ళ్ళెము వెండి చెంబులు వట్టువంచలు ఇ_స్టేనేకాని మేముతరలిరామని 

కబురంపించు,. నీవు ముందుగా రెండు వేలరూపాయలు సాయంకాల 

మైెదుగంటలలోగా నె వమూవిడిదిలోసికి చేరవలసినదని గట్టిగా క్బు 

కంపు దానితో రూపాయలనర్భ ము గల్టున కురిసిపోతుంది, 

మానా నే బాగా నేయున్నది మోరు వచ్చిన తరువాత 

మతో 'చెపీతే వెచ్పెన్పె మెమ్మైెమ్మె యంటానేమొ అంతా అభా 

నాతుంది, మూరు మరియొక మాటంశే, 

పార్థ-నన్లే వ్యవహారము జడ గొడ తొనా యేమిటి ఇంతయుప్రూ 

యము చెప్పిన వాడిని? నేనసలు రాతి యెనిమిదిగంటలదాకా యిం 

టికి రానేరాను వచ్చినతరువాత వాళ్ళొక వేళ నాతో చెప్పినా నే 

సీలా అంటాను “బొత్తిగా పెంకిమనిషీ నేను చెప్పినాకాని వినదు 

వలాగో ఒకలాగ సొసామణి చేయించండి లేకపో తే యివ్వుడు వివా 

హానికి అడ్డువ స్తుంది, చెపితే వినేమనివీ గాదు వాళ్ళది మోటసామాజి 

కం” అని యేమేమా అంటాను ఆమాటలుమ్మాతము సీన్స తవ్వు 

పట్టుకోవద్దు. 

మోనా .. మో శేమన్నాననే నా నె త్తీిమోదనలుగుఠు అతంతల 

గింజలు వేసినానెే నాలెండు వేలరూపాయలు నాలాంచనాలూ నా 

వొళ్ళోవడి కేసరి ఆతరువాత ఊళ్ళోచాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళు నన్నాడిపోసి 

కొని కట్టకట్టుకొని గంగలో డిగమనండి, 

పార్టసీకు పిల్ల నిచ్చి నీతోవియ్యమంది నందుకు వాళ్ళను 

గంగలో దిగమంటున్నావూ! 
సెక" 

శ 



మోనా_నేను వాళ్ళనన్నానా యేమిటి? నన్నాడీపోసికొ నే 

వాళ్ళనందరిని అన్నాను, 

పార్థ... ఈయుపాయం నీకు నచ్చినదా ఈ లేదా? 

మినా__ఉపాయ మేమిటి చాలా బొగాయున్నడదిగాని చీనర 

దాకా మీరు నిలబడ తారో నిలబడకోఅని నాకు భయము వేస్తున్నది 

మోకు చేటు మొగమాటముకూడాను, 

పార్గ-_ఆలాటి ముగమాటములో వజేవాడినికాను భార 

మంతా నీమా బే తోసివేస్తాను కాదూ! 
మీనా...అయి తే భార్య చేతిలో కీలుబొమ్మని మిమ్ముల్ని నలు 

గురు అంటారు, 

పార్ణ__కొందరు నన్ను కీలుబొమ్మాంటారు కొందరు నిన్ను 

గయ్యాళి. గంవంటాకు ఎవ వేమంకుమి రెండు వేలలూపాయలు గల్లున 

చేతిలో వడతాయా లేదా! 

మోనా.._సనే యాయుప్తాయము అనమాన మైనది, ఈ వకా 

రము "కాని దాము, 

(అని యిద్దజు న్మిష్య-మించిరి, ) 

శ్రీ) కొండవ ల్లి ను దాశెల, రొజమం డ్, 


